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UlTO EEFST ER :
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-NA . nrukkere- en m tg. MIJ,

f 7.50 pe r kw ., fro p.p. I 9.I

,.

bulten Ned.- Indic I 12.50
•

ADVERTENTIE·TARIEF
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SIu lsb rug5t raa t 23

,.

:J

I I

1-25 woorden I 3.75,

•

elke 5 woorden meet I 0.i 5 .

H•• fd"d.ct.ur : J. H. RITMAN

Regella rtet I 0.50 per regel
•

T BL EFOON:

EERSTE BLAD
•

•

Direcfeur : G. MOLENAAR

Welt. 2886, 2887 en 2888
-'

•

3 Baggermolens besteld

•

a at avta -ce nt rum

.

.
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BUREAUX :

{J1l$ ll um fJwr r;wt ' !wdeu
Nehru Is nlet aileen naar het. utterUjk eeri man van een Westersch mode•
••
•
plaatfe. HlJ
beett In Europa ook de
.
De ' Huyters Cholc ra-gcvul .,
Cecil hczoek . nun. -Nicu w· . ,
Ec n orde r V:Ul 5 mlllloen
B Ul't[M LA~ D.
wegen der mcdeme z urc peeeehe p t 0•
Gu inea .
•
P a g an d a Ieeren kennen en wear RegeerlngstroepE'n eetten errensrer nan
Ult een bekncpte mededeeung".
Naar J\ neta un Den llaar setne,
•
Quadalajara.rront
vccrt. - Tt'rugtoeht dee
· Wat zullen de komende weken In deere n. HIj was ook...... In Rusland.
deparlement
der
glsteren
door
het
rta
uaneu.
_
heelt.
de
Rilliton
MaatS(happlJ
blj.
De
generate
stat der rt'&~i1 11 g$·
•
. WIj meldden gtste req . dat de hee r Kutrocccn
over
de
rueuw
ontstane
sttucne .
Brl tsch -Indle brengen? Op dlt oogen- En seder t Nehru de leldl ng na m In de
marine vcrstrekt, wcet men reeds,
Nederlandsehe werven drle emme ewashlma, de nleuw bencemde J apauscb e
Mussolhd's
ACrikaalU.Che
rete.
- 1k'sp r~ ·
bUk Is da ar ,het Pan-Indlsche cona rea Congres-partlj, been zlJ z1ch op die wedat de k rutscr "De Ruyter" blJ ea n k1r.lgen ucsche u de ecandtna erscnc la nders
bauermolens . beetetd, wetke lets gezan t te Den Haag. atvorens zljn beaver een e erensier verbond.
bljeen d at zal besllssen over de vraas, gen een heel elnd laten voeren. Poll·
komst te Soerabala een patient aa n
ktetnee %lJn dan de rezol1ken ..Kan.
demmlng te volgen . waarschljnllj k een
Oandhl en het ccuaree. - pood enherdeu- .
or en. zoo Ia, onder welke yoorwaarden t teke actte naar s urc ceeseb model heeft
beard had. dIe symptomen van cho king In China.
I
toenr" en iu tolaal Ollgevetr ~IJ.) bezoek aan Indle zal brengen. WIJ ver,.
hea
r
ook
In
.deze
verkteatngen
ver
aede Natlonale Congres-partlj gebrulk zal
lera ver tocnde. Nader selnt onze
muucen , lIlden Julien kosten.
nemen I'IU, dat de bee r K uwaahl ma gls·
lIu OEL.
scerabatascbe medewerker hlerover
mak en van rte ccnstttun cneete rech ten bracht. .
.
.
teren reeds te Soerabala is aangekomen,
Nader word t gemeld, dat deze beetcthet volgeride:
Aandeelen Cu1tuuromaat...<.chnppIJ vereer ill..
die zlJ heert verworven door haar stern ZIJ hl!ert nu ate gezegd in vele raden
vanwaa r hiJ. na eenlge dagen te
8'iw t.
.
•
bus- over wtnn tng.
Of de meerderhetd, o f een zoodanlge pc- ling vall BIIUton wel contractueel •b
Nlcuw
'hoogterecordo
van
den
Unprijs
W
vastgelegd, ma ar nog nlet III dlHal13 Is Tosarl ell Nou8kodj adJar te hebben ver•
Nadat de betrokken pa tien t door een Lollden.
I
OIt kllnkt vreem d: men neemt. deel sltle dat zlj naar constltutloneele 20ede ultgewerkt. Het b . de bedoeHng, l\,.I.er:' bleven. per vHegtuJg ve rtre~ t Zate rdag mljllenveger In aller ijl van board was
•
aan eell .verklezlng tenelnde zljn lnvloed geroepen Is tot medewerklng aan de sa· mede te voorkomen dat de Nede rland· komt vervolgen.!o de heer Kuwashlma na gehaald en naa r de C. S. Z. was overBIJ 8lA DE.1
[itebracht , glng de " De Ruyter" ter r~de
op ' 0$ lands ~a ken te v e r s t e r k e ·n. men steIllng der provlnclale regeerlngen. sehe w\!rvel\ worden volgeboekt me ~ een vlsUe aa n Bandoeng hler aan.
In quarantalne. Een laboratorlum-on 4 Het oerde Blad: De restauratle en haa:.·
ZOu men vall dlen Invloed. eenmaal ver- Sommlge p rovlncles, tusschen haakJes, Brltsche orders. waardoor de bouw ·van
door VUlanus. - Allerlel ui t
derzoek zal moeten ultmaken. or hler consequentle.s.,
baggermolens voor elgen re kenlng wit
Nederland
en
ttet
BUltenland. - Kort Ver.. •
zUn
grooter
dan
Europeesehe
staten.
en
Het
verdere
relsplan
tuldt
al.s
voigt:
~orven . geel\ gebrulk maken?
inderdaad van cholera sprake Is. en de heal. - Luchtvaan en AutGtllooUiune.
worden ver lraagd. Het Ls te verwa c h ~
meestal ook d lch ter bevolkt. Het Is Enge- ten, da t de molens over H':t a 2 Jaar
ket 'Vlerde Blad : Vervo!g v/h Illd(~ch
Maalldag maa.kt de nleuwe Exce ne ll ~ uitslag 20al vermoede llJk eerst mo r~n
:. Inder daad Is d lt het dilemma voor
land ,geen °ledlge frase geweest , de ze gereed zUllen zlJn. ZIj zullen dan. naar tie zljn opwachting blJ den Landvoogd. bekend zijn. De behandel ende medici Ni('Uwg. -- Sport. - ~r1iOnall a. - SChceps..
he twelk de Congres·PartU na haa r over· consututfe : de regeerl ngen dcr provln- Indle worden gcstuurd. ma a r het Is nog
berlcht('lI . - Radlo·prcgra,mUl<\'s. ,- l"oto•
Olen avond bledt mr. Hart den hoogen zlen den' tocst and t.hans OPtlmlstischer J)ai1na.
weldlgend succes blj de verkiezlngen Is cles zuUen lan gs democratlseh-parlemen . nlet zeker, or zlj dan de land- o f ~e re12lger een maaltljd aa n. Dlnsd ag d.a .v. In , da ar de patien t glsterenavond wat
•
geplaatst: zlj glng namelijk den strljd t alr en ....-eg worden gevormd ult de part.1j zeeroute zuBen volgen. .
. Is er een diner ten h ulze van den con · beter was. te rwijl de verbe terlng 20lch
Aantal
Inbrakt'n
stiJgt
door onvoldoendo
sul4generaal. waarblj de heer Ishlzawa hedenmorgen nog voortzette. Waar- beveUiging der be'zlUillgen. Bc\'eiligt :De m~ t
In onder de leus, dat zlJ zooveet mogeUjk of pa'rtljen d ie de meerderheld der tett- Is
seh ljnlljk IiJdt de patient nlet aan eho·
D1t . telegram veretsch t ulteraard eep ongeveer 30. gad en heeft g~lloodlg d .
plaatsen In de provlnclate raden rolf
. 509"(
lera. doch aan een zwa re darmon tste· Lips. Lir.dete\·es. ( Ad v.).
bezeHen. Men tal z I c ·h z e lf kun· ka n tteekenlng, wan t letterlljk o pgev a ~
t ra'chten te bezetten ~ nelnde . . .. .. de nen regeeren. met slecht3 de mogeUJk- beteeken t de l<tatste zlnsnede, dat men
•
Den-- 24en gaat. de heer Kuwa shlma king of lets dergelijks.
. i .. . .
p rovlnclale raden het werken onmoge lijk held van een, veto· van den. Brltsc hen rekenlng zou houden n)et de mogellj k1 \,ervoigens naar Meda n, met het vllegDe krul.s:er heesch voor korten Iljd de
•
•
held OIlL de drle baggermolens dwa a tulg. en vard aar den volgen den dag gele 'vlag, doch door de medici 'werd de to maken cn zetrs te "vernletlgen".
gouverneur In bepaalde aa ngelegenheden door Europa en Azle naa r Indle te late\ naar Singapore, vanw<lar h iJ terug keert ze qua rantalne-maatregel nlet noodlg
V{'I rhod vnll :m il<.e l·. ill vu cr
De oude pa rtlj van Gh an dl heert de als slot ach te r de deur. _ .
rollen 0 1 rlJden . Olt Is na tuurlljk vo . naar J a pan, om In April zijl\ nleuwe geacht . en zelh: werd er In ooegestemd,
•
•
Verl enrd op voonvaarde van redt'lljk
verklez lngen . welke nOOdlg zljn ln ver~ Congres-partlj glng Intus.schen de ,!:Iagen waa nzln. Bedoeld word t. da t m~l) l:.este mmlng. het gezant.5chap In den ~at. de offlcleren van d en oorlogsbodem
prljspell op blnnenlandsche markt ·
z:ch In dringende gevallen wei aan wal
band met de ultvoerlng van de nleuwe verklezlngen h} met den slOSiln : als wlJ de molens eventueel In onderdeelcn pc'r Uaag. te volgen.
•
De hee r Kuwashlma , die tot vOor zljn mogen begeven.
eonstltutle voor Brtt~h-I nd le op I April. gekozen worden, zulleo wlj het werk In schip naar Indlc zendt om ze vervolgens
hle r te bnd e te laten mon teeren. gelljk
Aan boord heeft zlch Intusschen geen
BIj den Volksraad Is heden Ingewelke practlsch autonomle In aile In· de raden saboteeren to t men ons onten op het oogen bllk b.v. gebeurt met . de bE'noeming a ls geza nt hoofd van het
e nk~l ander geval met cholera-yerdlend een _on twerp· ordon nan tle tot
baggermolen E.B. 9 op Bllllton. we}l<e Bureau voor Azlatl:rehe Zaken va n het. .!:chlj nselen voorgedaan. Indl en het.
wendlge aa ngelegen hede n der 9rovlncles zln geel t : wlj zullen ze vern letlgen I
ln 1933 eveneens In onderde elen wea depu temen t van Bulteulandsche Zake n thans ontdekte geval Inderdaad 'cholera
tljdelljke verlenglng va~ het 1 Aprll
bledt; Ingezet op een prDgram van
OIt abel spel zou d an nu moate n be· ultgezonde ll. De montage begon
Is geweest, heen st~e ds van een bljzon· blljkt te zljn. zal de kru lser voor vljr
a .s. a lloopende Invoerver bod voor
dest rucUe. ZIJ wenscM deze der IIberale girinen btJ een welgerlng mede te werkf'.n
15 J an. 1936 er Is thans bljna · voltoold. dere belangste1llng voor deze gewesten da gen In quarantalne moeten blljven.
sulker, en wei tot 1 April 1938.
constltuUe n1et, maar .de onalhankelljk· a an de samenstel1lng van de provlnclale
doen bilJken .
Heel t men nlet met. cholera te doen .
•
held . Welnu. zlJ heert met dat program regeerlngen. Maar Intusschen ls al geAan de memorle van toeltchtlng ont...
Het doel van zljn rels is · niet, zooals dan mag het schlp morgen de haven
succes gehad , boven alte verwachUn gen. bleken dat In Brltsc:h ·Indlc europeesche
.
15%
Meer!
'" de Osaka ,Malnlch l meldlie. een onder- blnnenvaren .
leenen wlj het Yolgendc :
I
althans In de grootendeels door Hlndoes verklezlngsleuzen nlet waa rdlge,r en
De stemming a a n board is goed: De,
zoek In steUen of de algemeene omstanbewoonde provlncles . Alles wat men waaraehtlger zlj n dan In hu n .stamland.
Oed urende Jal~ ua ri en Februa rl ,be'.' dls heden hler · te la nde gUIl&tLg zouden genen, dle den k~u l ser glste ren blj zljn , Wellswaar Is In den loop van het laat...
omtrent deze verklezlnge n voorspelde, Er Is een st roomlng. ° zeker, nlet georga· droeg de opbrengst van de Staatsspoo r.. zljn voor het weder openen van de han· aankoms t tegemoet voeren, waren . vol- ste halfJaa r de posltle van de J avatusschen Ja pan en He· komen onbewust van het geva!. ZIj wlsvlel a nd e r suit. Er ;was hoop da t nlseerd. maar toch zeer beteekenlsvol. wegen 01) J a.va In to taal , 4.090.846.31 o.~ de)sbespceklngen
derlandsch.l nd le maa r zlch In al&'e- ten ,!l1echts. dat er een zleke. aan boord slilkerlnd ust rle kennelljk verbeterd en
men zou lulsteren na ar het vermaan van onde r de leden van de Congres-Partlj , 563.6 11.07 mee r da n in dezelfde perlo- meenen zln te orlenteeren over de mee- was.
zljn de _.vroeger zeer groote
voorraden
,
.
den Onde rkoning. die erop had gewezen om. n u de vruch t.en eener verklez1ngs· de va n verleden jaar.
TensloUe valt nog ie ver melden, dat gellquldeerd, doeh ' nog attljd d relg~ll
" ·nll\8en, welke hier bestaan te n aanzlen
De S. 5. Jn Zuld.Sumatra hee rt hi van de huldlge betrekklngen met J apan. de ..De Ruyler" op zljn weg naar Ind le gevaren In den vorm der mogelljkhe ll1
·da t ,d e nleuwe constltutle kon bewijzen , campag ne zUn verk;regen, dIe nlet te ver:hoc het Oroot-Brtttannie ernst was met smaden., .... . e n o. p co n 3 ~ 1 ~ u ~ J a1\ua.rl , e~ Febr.~arl I , 3~8.96.2.99 opg~,i In zljn' nleuwe .tunctle zal de kennts geen en kele met cholera besmette ha· van den Invoer van · bu 1tcnl a lld s ~11 e sui...
•
ven heert a an gelbopen. . .. , . ,.
or
·
'
68.862
80
meer
dan
In
hl~rvan
den
heer
Ku
washlma.
v,m
heel
leverd
'<Ie leus . V~ll democraUe en 'zellbestuur. tl oneel e basi 's m e d e t e
ker tot zeer lag e p rijzen, dan wei vall
..
......'-,
,
'
veel nut kunnen zljn. a angezlen zljn a r
iDle hOOD b de bOdem Ingeslagen .
beldsveld te Den Ha ag wet ~'oo rn a me llJ k
herlnvoer van J a vasulker vnl. ultl
w erk en t ot 'd e same n- zeifde perlooe van verleden Jaar.
Brltsch-Indle. waar deze sulker blj do
Voor de 5 .8 . ter Westkust va n SU . do polltleke en eronomlsche relatles tusMen voorspelde . dat de vrouwe n nlet s te l l ing v an pr ov l n c l a le
weC1
:.
omhoug.!
'l'in
p
r
ijs
.!c hen zljn land en · Neder landsch-Indlie
lIquldatie van speculatleve posltlelj
:zouden stemmen en zeker nlet ·op de k a bl ne t t en. .
matra bedragen deze clj lers resp. zal bestrljken.
•
De prlJs van het ti n heelt op de
meermalen .wordt aangebodell tegen
O>ngres·ParUj, 'e n de vrouwen stemQ:en.
Nu ga'at he t er om. Deze week komt I 249.275,25 en 1 271,96 ell voor de Atjehprljzen aa lllllerke lljk beneden ~ en prljs,
/beter da n de mannen , ook op de Congres· het congres bljeen om cen besl1s.stng te iram tenslotle / 163.985,94 ,e n I 2 1.914,94.
AI ovenmtn · 13 Julst · een berlcht . Londens che lI1arkt opnle llW cen
hoogterecord berelkt, n.l. va n 311
waa rvoor zlj Is gexoch r, tuwlj l z1J lOeb
\Cand idaten. Men veronderstelde dat het. ne men over de houdlng der partlj , Het
corresOver de geheele lIjn zlet men du .s van den · Amsterdamschen
zal
hElbben
te
besUssen
01
zlj
deelneemt
11.l 1wefene n van ktesrecht d oor an alfastljglng van de ontvangsten . tot.aal re- pondent van de Brusselsche •.sal r"
pcund ster llul' per flail, se in t Reuter
ult Bri tsch-Indle lee'g. terugkeerendo
aa
n
de
vorm
lng
der
regeerlngen
o
f
nlet.
!beten, die zeUs nauwelljks In staat zou·
sulteerende In een hoog~re o pbre ng'st. a l9 zou de ' nleuwe gezant a lvoddo. Ibter en nit Louden.
rijst5chepen zecr goedkoop naar Neder...
d en zlJn de porue ,van wat van hen werd Voor haar fa tsoen ka n de pa rtlJ het nlet van blJ na / 655.000 0 1 r ulm 15 pct. 00 .. re ns de rels na ar Nederland te a all .
ka n
f:;evraagd te besetten, en op wle de pro- doen: ZIj heeft. gezworen de constltutle ven het .nlyeau van "de overeenkomsUge vaarden eerst een bez.oek bren gen aa n De kopemoteerlng Is eveneens geste - ~ and sch -In.dlsche . bestemmlngen
•
paganda gee'll vat 'ZQU hebben. tot nlets nlet te erkennen tenzlj als. middel om perlode van 1936.
Nleuw·O ulnea. 'foor welk taud zlJn Jand- gen, n.l. tot 77 pound sterling per to n. worden vervoerd . Zulke Invoeren zullen
een inc1denteel karak ter d ragen, doeh '
20U lelden . Het leldde :Wei tot Jets: tot haar kr achteloos te maken. ZIJ wensch t
genooten den laat sten t1jd zulk een opOedu
rende
de
a
fgeloopen
week
ver·
~e n vr ljwel besUssende overwinnlng van de ona fha n kelljkheld.... .. of nlets.· Op
vallende belan gstelilng aa n delt dag leg- wl"selden 25.600 tons koper va n elgenaar, nlettem ln kun nen zlJ g~du rel1 de geml...
dlt
program
hee
f
~
zlJ
d
e
stemmen
gemen tljd een ern stlg ' ven torenden In"
<de Congres.Partij . In drle provlncles
gen.
tef wIJ l de verkoch te hoeveelheld tln clr· vloed op het gchee le pl ljsnlveau van dQ
De
ulie,vnn
Nic
uw·G
uinea
nu
de
Mach
t
geven
deze
kregen
die
haar
Blaalde zlJ de absolute meerderheld, nieer
ca 475;) tons bedroe g. De ma rkten voor
!Stemmen d us dan alle andere part ljen de.structleve polltlek ook Inderdaad tot
•
zln k en tood boden hede n een letwat J ava·sulker hebben.
•
ul
tvderlng:
te
brengen.
ltezamen. In andere provlncles blee! zlj
lIauwer aspect, doch desondanks notee Er bestaat te meer aanlc1ding om he~
. .IIn de mlnderheld. maar vorm t zlj noeh·
In een onlan g" gehouden bestuu rsren belde metalen de hoogllte prljzen invoerverbOd voorlooplg te handhave n,
tans een zeer sterk blok en de sterkste bljeen komst heeft. Ghandl een ·t usschensedert langen t.ljd.
daar de wereldsulkersltuatle ztch nag:
partlj In den raad. Jlaar zegepraal was voorste l gedaa n: men zou medewerken
'Een Reute r-telegra m uit S lngapori.~aii
lle r m lns t heeft establllseerd. De bin·
:ileer veel grooter d an zeUs de sombcrste aan de vormlng der kablnetten mlts de
IIIIIlIII
d
d
all
ko aan vang
onreren tle'
(pC6S1m1s~ had verwacht.
'
e ouveroeu ZQU
Z
te pagen
I
en zat tot
Izon
bevoe
e
en
De verklezlngspr a an
e
e sc
e producHetg
Uera d
woordcelen gellote
e ee
tie rtioudh gen. och w
lervan het
vo
constlt
s tandpun t sleeh ts on ople·...'-• .
resultaat zal · zljn. ken thans nag nlet
Maar weI een kans bledt om .de vera nt..
c onstltuUe. ,met haar verregaande vrlj . woordellJkheld oor kab a
worden ovenlen. Het schljnt d aarom
erpe
lheden. was bestreden ond('r de teus dat op de Brl
noodzakelljk om , in a fwachUng van de
b
mlets dan de onafhankellJkheld, de vol·
verde re ontwlkkellng der slt ua tle, 'nog
Deze
w
n
1
u85ch
Iled lge zelfstandlgheld los van a,lle Brit·
een· voorzlch tlge houdln g aa n te nemen
sllsslng
·
v~
.
.
.
sehe voogd ljo, I.nd le ge l u ~g kon maken
en altha ns zorg te dra gen, dat de bln.
,
zoo
goed
gegaan
dat
zlJ
than
s
on
mldWas dIe er eenmaa l, da n' zou, door na·
nenlandsche ma rkt geheel ,vaar de 'J ava..
Dc
T
infllsie·
dellijk
is
komen
te
staan
voor
de
con
Ileo
r
gl.lnisalic
"Vorijlen.
tion allsatle van het land. door verre·
sulker blljft gereserveerd.
sequentle
van
haar
verloogen
en
vergaa nde bevoegdheden voor het IndusGRO()l' SLt:EPW ER K
)ulid cn"
Een arUkel over de tlnlusle. naa r aanErnstl ge bezwaren behoeven 'hlertegen
zekerlngen:
zlj
ka
n
nu
de
legl.slatle
ve
,
t:rleele proletarlaat. voor de klelne boare n
leldln
g
van
de behandellng In den Volks· nlet meer te best aan. daM reeds In de
Voor de onfortu lnilJke sleep van de
e n de arbelders worden gezorgd als In en bestu rende werkzaamheld volkomen
Naa
r
Aneta
ult
Den
Haag
seh)t,
geeft
raad
,
beslult
de ..Telegraa f" a ldus:
ac hter ons IIggende ma anden Is geble"
meen land ter wereld
beh alve welllch t onm ogelljk maken . Maar een groote "Kan toens " aanv lng. vertrok. eveneens het Amster da msch EffectenbJad de vol•
groep In het congres delnst ervoor terug, gesieept door Smit's Intern a tlonalen
ken, d at ook sedert de dcpl'eclatle van
R u ~la n d . . .. ..
.
gende
comme
ntaar
op
de
reorganlsatleHct
Is
bekend,
dat
dr.
Colijn
1)Cf<
.
.oonlU
k
den gulden dOal' de sUlkertndustrl0
nu het nleuwe appa raat volkomen te s!eepdlenst, een zoogenaa mde ..zulggroot 'Voon.tander l\Ian het onty,~rp ls. geen poglngen zUn geda an om het bln voorste
llen
van
de
Cultuur-MIj
.
..
De
Vor_
on twrlchten en het land te storten In cutter". die in sa menwerking met de
daarom Iijk.t het waarschijnlij'k, dat de
\
Rusland
.
stenlanden" :
.
De
een avont uur dat op nleuwe blnnen- baggermolen lOll werken .
m l n ~te r· presl.d("n t het on l.werp ondanks nen la ndsch prijspell op . te zetten.
•
het
aflwijzend
oorded
van
den
Volk.sraad,
baslsprljs voor superieure hooldsulkec
Ohandlls Jaren de zlel van de Congres· landsche trocbelen kan ullloopen waa rLaa t:stbedoeIde sleep . gaat ulteraard
Op de pre ferente aandeelen was ultlnQg
bIj de Kamer onder ziJn slgnatuur :zal
Indlenen. Van behandellng In d~ zltting van I 6 per kg. Is sedert 27 September
P artlj geweest. HIj was meer dan haar blj die van de twin tiger Jaren nog maar onges toord voort ; men hoort er nlets 11)0 1936 een dlvldend-achterst and van
JI. onveranderd geblc\'en en niet verzal echter wei leen sprake lnter 'Zijn.
llelder : hlJ was haa r profeet. Een ver- klnderspel ziJn. Te genover hen staat de or weloig van. wa,t begrljpellJk Is blj 30 pCt. Volgens de statute n 2oal. Ingevat
Zoo
schljnt
het'lot
'
V
an
het
OlIt.werp
d'ln
hoogd, toen , Olls gevol ~ van ete algemee .
slChljnlng van on gewone almeting en groop der onverzoenlljken, die thans de dergelljk werk, waa rmede maanden ge- va n Hquldatle, geen ach terstalllg pre·
wei
\"el'lxmden
&an
de
,,groote
politiek".
Vlan ongewone mlddelen . Een man. dte leiding ' be'heerschen en voor wle do moeld gaan, te rwljl slecht:3 weinl g ha4 reren t divid end worde n ver eff end InHoe oak ide ultslag der verkle-tfr l en zal ne stljglng van de ' sutkermarkt. de noziju, men necmt aan, dat dr. Colijn 1n geen tcerlngen voor verschUlende destlna tlea
z~oc h t
te overtulgen, te blnden, op te dwaze verklezlngsleus blttere ernst 18. yens worden aangeloopen.
dlcn op de gewone aa ndeelen ' geen hon..
8,oeval
weer Kolonli!n onder lIijn ,persoon4 In het Oosten reeds op hooger pell kwa·
bJouwen wat he m gaed voorkwam zonder Ole nu een begin willen makeo met de
derd procen t Is ultgekeerd. Dlt' ver·
WIj
vernomen.
dat
voor
Smlt
's
Int.
lU
ke
leldlr
g za l nt"men. Of de 'komende be4
amderen ste un dan die van zljn woord ultvoerl ng van hd plan. de raden en de, Sleepdlenst na volbrenglng van de sleep- klaart. waarom blj de reorganlsa tle geen
wln<lJlnan op "dlt depe. rtement het onh.'t'1'p men te IIggen.
weer OIl zal mimen. o f het u t faten rusten
voorzlenlng Is getroffen vaa r het ach·
Ais voorwaarde voor de verlen glng va n
e'n zljn voorbeeld. Een man die de ge- con:ltltutle grondig te saboteeren.
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preferent
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Oat
de
• .....eldloosheld als eerste en e~nI ge str ljd.
het Invoerve rbod Is aa n de N.I.V.A.a. do
waarts werk gehaald zai worden. na.
den minsten zln heeft.
Brlt.$Ch-lndle
gebeu
rt.
al
Is
het
nlet
meer
reorganlsatle
door
mlddel
van
Uquldatle
nniddel had gekozen, en die de n 'strijd
verpllchtlng opgelegd op de blnnenland·
•
melljk het steepen va n het thans in
daneen
v
oorsp
el.
•
zal
worden
ultgevoerd
•.Is
waarsch
ljnllJk,
m\ct andere d an geestelijke wapenen ult
sche markt een rede lljken prljs te hand..
aa nbouw zljnde materlaal voor Bangka
,
daar'
het
anders
onmogeiijk
Is
de
houdlen weg glng .met een Ij zer en consehaven.
i
blj het Droogdok Prlok naar de pla ats
N/\AH. DE SU I KERCONFE REN'fl E
•
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qluentle. Met zljn moedlge zelfve rlooche van bestem mlng. terwijl ook nOg sp ra ke
•
Het
bovenstaal)de
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reeds
gesch
re
~
I
mln g gat dlt hem een geweldlge macht
Met het Qantas-v1!egtulg ult Austra ..
Is van cen tankcr In AustraUe. welke te leggen .
•,
yen toen een Reuter·lelegram het vol- naar EUrop~ moet worden gesleept.
DE POs'rVLUCU'rEN
olver de ma ssa.
lie. dat. op weg' naar Singapore. vangende nleuws bracht o ver de aan he t
morgen op TJUlIItan landde. arrlveerden
Ghandi's Invlood Is In den loop der congres voorargaande blJeenkomst der
n UILKORVEN' OPBERG£ N
U1 t re~
de heeren a r I t c h I e Y. handelscomJ21 ren get aand . HIj Is nog de geestelljke teldeu : In de eerste plaats is Gh andl.
mlssa rls voor Austr alle albler. en de
DE " II UYGENS"
v'Oorganger. Maar na ast hem verscheen die zlch eerst terzljde hee ft gehouden.
Zooals bllj-kt ul t een o fn cleele adver· premier van Queensland. W. M. F orDe "Kievit" is hedenmorgen op TJUUl...
P'andl t J awaharial Neh ru , de man die toegetreden tot het werkcomlt6 der
tentle
in
ons
blad
van
heden,
zlj
n
de
De "Ch rl$t1aa n Huygens" a rrlveerde
g l\ n 8 m I t h, leBe op doorre ls Is naar ta n geiand.
doe leden der Britsche labourpartlj In een congreslelders. Ineen blJeenkom.st der «l rst hedenmorgen van de k u strel ~ te bepallngen van de Hondsdolh eld· ordon - de Sulkercon ferentle te Londen .
De "pe rkoetoe t" Is glsteren te Basra. •
alan onthutslng · grenzende verbazlng lelders heeft voorts Nehru nog eens het TandJong-Prlok, Instede van glste rmo r. nan tie voor Batavia . Weltevreden en
aangekomen
.
De premier verklaarde, dat naa r zljn
blrach t. toen hlj op een samenkomst ver- standpun t verded lgd. dat de Congres· gen. In verband me t het slech te wede r Mr. Cornells in getrokken. daar zlch bin- meenlng ·de conle rentie zcker succes zal
Thubrel.'i
• s<x:heen In onberlspelljk Europeesch cos- Part lj nlet zal deelnemen aan de samen- kon op de reede van samarang ·nlet op nen den wettelljken termljn geen geval- hebben. Indien aile deel nemende landen
len van · hoQdsdolheld hebbe'n voorge· lnzlen dat wljzlglng van de sulkerpoli.
tmum. 'met een das In de 'kleu ren van de stelllng d er kablnelten. zeggende: ..To tlj d geladen worde n.
De "Nachlegaal" b. gl8teren op WAal.
P'Ubllc SChool, die hlj In Engeland hee ft he ll with constitution I" Het plett Is nog
Om morgen tljdig te kunnen ver trek- daan. De honden mogen dus zonde r ttek noodzakelljk IS, en een methode haven geland.
blezocht alvorens aan een bekend colies:e nlet besUst I
De .,Rletv lnk" Is glsteren Ie Jodhpul;
.
ken . zal vanmlddag en 's nach t3 door- muJlkort op straat loopen. Doeh voor vlnden om over te gaan tot koerswijzI•
In , Ox ~ord te gaan studeeren.
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Korte Berichten
•

•

Sema rang's nleuwe . pi;ar
Oedeputeerd en van Mlddeh -J ava be bben overeenstemmtng berelkt met het
gemeente-bestuur van .Sema rang In sake het ontangs genomen raadsbeslutt
voor den bouw van een .centraten pasar, waar van de kosten werden gera amd
op / 450.000. De ultvoerlng zal bt nnen kort begtnnen.

aisteravond begolt hi de lok ajen van
Met het m.s.
Nadat. de onderhandettnaeu over de van de Stoomvaar tma atechappl] .,Nezentgeu tijd geleden meldden ,wi,l de Yereenlalhg de ja arv:ergadertng v~ it
totstaqdb~en ~ lng van de eleetrtctteltsden SPaorbond , rrieldj drize Bandcengrterl and''
vertrekken morgenochtend
De macht del pels 1s onbegrensd. centrale nan de Kali Toent an g blj Sala- van Prloks kad e weer verschlllende reeds; dat de procueue-tetdee vim het sene correspondent.
A.N.I.F., de beer A. Ballnk, de aanwer lets wordt ntet ge,Pl\~Uceerd omdat het ; ttga verscheldene j,aren ill beslag hadden vooraanstaa ude riguren.
\l Ing van Inlanders ala medewerkers voor
In ztjn open tng swocrd- heet te de ve erg e b e u r d' Is, maar lets gebeurt om- , genomen , was het t vor~ ~e [aar elndeltjk
de nteuwe rum ,;Terang Boel an' had ztttei, de heer. H; Muller. de' aa hweslge n
d a~ he~ g e pu b 1_1 c. e ~ r d word t. eoover, dat met den bouw spoedlg sou l · ·
Altereerst nee- opengesteld en daaeblj maaklen wij temen wlJ m r. vens gewag van den enormen toeloop welkom en wees erop, , dat het aebterZoo' heeft Batavia gtsteren een jubUeum kun nen worde n begoauen. De e annegevlerd zondee het te weten .
mtng van het amendement -Pra wotc in \'
D. A. 0 e I p r a t. van In h ee msche n, dte zlch Sch·lJnbaar liggende Jaa rl .e ven a la de vijf .daa r a an
•
voorargaande [aren, moeUtjk, Is geweest.
.
Augustus door den Volksra ad om er een }
dlrecteur In HolLouJonhteklng In ll:ev:tllgenl.s
lIet Nleuwsblad heen .3l' December 'overheldsbedrtjt van te ma ken, leldde "!
land van de S_ reeds toekomsttge Ho:l1y wood ~ st err en De teglOnaJe beZ(lIdlll1n8stegeUng werd
In .he ~ ,1J:e:a lfl v.~n ~at Jjla.r, ~~ g.e.~ oe.rd;;
zvensis het vori j,e ja~r. doeri zicIt Oak
1935. d us 15 maanden geleden, een ~tu kJ e ecbte r tot groote vertra gtng. Van regeeM...Nederland". waanden,
terwlll eveneena per 1 ' anuiul aan~e.n thana weer gevallerl. van lcngontstejdng
ge\Vtjd aan het telt. dat 1 J anuarl 1888 rlngszljde werd da arop groote speed be die eenl gen ~ Ij d
Voorts zou men eentgen tijd later oyer- afbcuw. beter gezegd atbraati.· dei overvoor In de gevangenls va n Pamekasan.
de haven van Prlok. voltoofd - ·In zoo- I tracht om tot een oplosslng te komen en ,
voor z;1ken hler gaan toft de aa nwenlrig vail vrouwelljke
garii:ibetotdlgli'Jge"rt
w
ert!·
·begonriel1.
De
Negen patienten Ztj ll naa r het zleken·
verre «>n ha ven oolt voltoold b - :wetd zoo was er in November de besllssing
te b nde heeft krachten.
formatles
.werden
op
meedoogenlooze
huts overgebtacht.
overgedra~et.1 aan den ~ewestel.ij ke~ wa· van den mInister dat kon worde n voortvertpetd .
jYljre·
.
v
~r~er
.ln
g1:!kjlio
mJ!e
~
~
n
arb~
~d~
te.r;:;t;1a~~Jlst. met welke overdracht . gegaa n op de eenma.al bere lkt e basis. Mr. D. A. Delp; at
De heer Del-· . OIt laatste nu heen verschlllende
de , haven ' eIt.eUjlc in gebrulk werd ge· lIet moest €lchter nog toot begin Ifebruarl
•
prat relst Ila:lr moeilljkheden mede.ge~ra~ht. De Inheert:'~ ltotzWarln g 'lond In g{OQt~r m ate p laa~ I'.s .} .~.'\ C:;d~gres
d~r · l n v~e r l n..& . v~_n . de~ n.~~ii~-expres.;
n~n:ten .
van dlt Jaar duren tot de reglonale ver- illnga pore., Vanda ar ga at hij naar Pe- sche schoonheden toonden zlch _ In dlenst.
Het 23ste ctlngres b h l:lc P.8.lI. ~ a t
De klerkenpd$ltles 1s (loor ,de ,In.Q~~elieri. eCJ.1te:r heQben onze belde gunn ing voor Mldden.Ja.va a fkwa m en r. ang, Van de la atste plants relst de tegel1st eI1lng met het meerendeet van stellbtg .va lt de betrekking .van adJutlct:- W<l:~r~h!1"111ijk .h~ ~\l;U fl.s. te .f9~~i:l.I,:itJ.I:l
collega's te r plaa tse het lett herdacht. Iwe n lIet de Aniem dir ect beglnnen aan ilee:r Delprat met een schlp van tie haai' btanlte zustets _ ..maloe", eil voelJ;qm,mles ,(ten .<J.qrechte o.n':l~r, ~o~~les) ""9.r4ell g,~"QU~~q. , V.<l: n J.~ .t9t ..27 ~pr'.1
da't· lip IS Murt ' 1887 de 0 r t 1- Ihet te rrelnwerk. In den loop val.1 deze British Indl:1 NavIgation Company naar den er weInlg vdOr oin voor de lens te eenl gszlns. dOCh onxoldoende v: e r~~~rd . ~~: za~ <:d e J~1.! g~;~r g~?- ~~tl~ ..,!,~I~ du e
c le e I e openbtg der haven plaa ts had. Iweek zal Ir. W. A. Allemand. die Is a:1I1- c atcutta , vanwaa;r'" hi] nog een. llezoek tr€lden. .~ nmldde.ls neelt het ..(\.N.I.F. De ·combfnatle . der zoo gewensch{e sa- paruj te Wanaradja bljeenfl:omeh.
WIj moete n beglnnen met een beken- !gewezen aIs lelder van het groote werk, aa n Bombay zal brellgen, om tenslotte thans kans gezlen. langs een anderen larlssch alen br ac.ht· onder de. \>enamlilg.
•
tenls. WIJ hechteu a an hlstorlsche data. ; dch te s alatlga ve-sUgen en. alles plaat- .. t.a de · Penlscbe ·001' naar NederJand -;.:eg stra ks haar doel te bere:lken. n.l. van "unUleaUe Yan ~e ,be:l:oldlglnge\l.en ltlbr:iak lOP ond,t'rnemlng .
IladleD o·p 15 Maa·ri 1887 de haven o Ul- seltjk relelen.
'
terug' te keerell.
~~r de med8iwerklng van dlverse In- utut a~U ll.r vii.n ~e t ~ . ~; ,~. !,.- p'er~ne el
Op de tabaksonder mimU11 ; Ngoepit"
eleet 1s geopend beh oorde dit In ons blad
Voorts- zal morgen vertrekken Rlt - heem sche tool\eelvereenlgingen In te der· S. S." na-, In!itede va n v66rdeel. en Ip Klaten .hebben htbr~~f.~s ~~m :sl.ag .l~e 
Het grond verzet is dus be60nnen. dt. J.1~eesfe r 0 e S t 0 p pe l a a r, Intendan t roe·Ren, dIe de film aan de benOQdlgde wa~ verder in.eer dan teteurste:llend.
te worden meegevlerd. Wtj erkenne n ons:
sla.gen d~r . ~~n . g r~te . ji::el,d.k !~.t met
volkomen geslagen. Wtj wlsten nlets van noodlge t,:.m tlel~ ztjn aangeboord.
en adJudant van het hub van den l a n d ~ ..~c ~rices" zuUen kunnen belpen. .
/ 500 In cont dn tim niee le nemen.
een opening van de haven. 150 maande n
Er Is ('chter een groote moellljkheid \'cogd. me~ buHenlan d!"ch verlot.
~nadee:llng van de btlanie~ .Un .der..nadat !"IJ geopend .w!l:t..... . de J ava- bode gerezen, zao deelde lr. E. van Etk. verDe heer De &toppelaar 1$ nog steeds
t nt usschen worden de verdere voor.. den .1n toeM~.nl.J:l8' .vaJ.1 p'r9.~~t1e,~ J:I.~e.(t JublI(uentie J;egerit
e\l ~et ~euws . ~aren on3 J.11erblJ mtn-I tegenwoardlger ,va n de ~a.m te SOe- !tlet gehe~1 gene•
berel(:llngen tot de 11Im ..Terans Boelan". In he~ atgeloopen jaa r d90r e, ~ {\ qnllJ1;ste
.
rab~l a. In ee~ Interview aan h et ..A.J.D." zen van de been\yallr,va n de opnamen voor 98 procet\t In bevard'erlng op fJet pu bllclteltslhintoor ' De regent val1 T'del<ltmga goehg; R. A.
stens eenlge. lengten v66r......
Maar·Ons Jciurnallstlek ge"{eten was l1\~de: · n~et alle,en ~Q:Ord;le.n de 8\llden breuk.
die hi]
de ~ultenlucht gedaan iullen worden - plai ts ge\ioiideil en tieet~ sch·ljil.oaar hi ~~r~:J~oninl:~~'~U~llletOmM:j~~~n~·s. zlJn
q1.~·t ,~e~e .erK,erll~t~g"an tekortkQmlJ:1gen devf\luee(({e. '!"3ardqor de prlj zen der heel t opgeloop'cn
en wei .deets in Banta m. deels '.op een heb begin vah dtt Jaar zJch . we~etom,
.
•
alM~n toch nlet ,bevredlgd. .wij hebben ;1"{lllterl;l1en ziJn ges~egen. maar .bo"(en- bJj een val in l1et
der . ellan~en van .den Archlpel In de voo'tg~~al\n ' ,op ,net G~n~rOle.~}\\'e}ll:1'
.
' .
"
blJurt vail de Pblllpn,ij'l,
, aat van men <>C
,",m
, ", a' ,n,"'" de,
er daarom de oude leggers eens op na- dien door den stnds .een Ige maan.,.en
op n-J
~ aa r 1"3..
"
.. l en, w
~ hHnbaif,'
'It
. to l.nllc,h,\!,o,g' ,I,t 8be.t:\ ~:tIa':!t J aarntarJlt
geslagen om na te- gaan wat er dan I de meta alpmarkt heerschenden toe.·
de na am voorsharids gehelm houdt - van de ·d en.stlelcHng der .S. S. ons, glpg
ih;t SOenilJii litsc!ie J dariitarktbesttiur
•
e1lenlijk" op 15· Maart 1887 prectes was Istand. waa rdoor zoowel prijzen als IeVer wacM mag
; ook door een andere oorzaa k vertraagd. spreii~ r - "Oort,· - de overtUlglng h~beh is berelds In oll(terhandellrlg ove!', 'lee!:
gebeurd: Het doet OM leed. dat wlj onze vertijden van grondstoUen onevenredig worden, dat e('l1
gegeven. da t de bela.nsel1 ! an derden s~lale a tt?act1es• .welke a~ .de .meu''ie
Jeters moeten teleurstellen : dit onder- zijn verhoogd.
voortgezette beV,ljda g en Zaterdag a.9. zal oJ. he t door de ptaa b geh~d ltel:l~qde \le.'{or.- ~.ntoonst.elllng ~orsJen ver~rv.Jet}, t~r~ljl
zoek Jeldde to t nlets. Terwllle van de
De In• ••• h. I- brl. ke" h-d"'en zlch al- ha ndellnl{ in Hol~. N.r.F. gaan ;verhuizen. Aten zal d3(l de d.eJ~\lil .nlet ,~1.!I'e.n jVorden g~~1.I~d.
~esp're:~!n:~e':l ~~rde.n. g~.v.oe~q . ~~ t ~~ t
d
.....".;
~
~ ....
iand tot het genuldlge studIo 3an den Bultenzorgschen
,
._
.. ., . . . . , . , . .1Ii! tuUr van de Hazewlndbon<ien c tuH
resul·
'j'le&' na ar een ander perceei aan den
Elndefljk na '¥Cle vreo v~n ee~ steeds over ."het bduw~h \lart eeh pertnanehte
obJecUvtteit besludeerden wlj e J ava- lang Jngest eld · op de leveritig der druk· wenschte
bode - dl~ g1st~ren een heel extra-blad,' leldlngen e n vail ,de vakwerkmasten. t:ta t z:d Ielden.
Rtl m,eesler
:Delrden weg vla lc. blj Polonhl. overbreJi.: tei'l1gloopend ledeiltalb net molten ge- ra~e~3;~ v~r.,q~ ~. hondenrennen op •
, .-.
De SI' op pefaar
ceo. y anzeUsprekefl\1 brengt <:1.11" ve~ l lukken, dezen terugloap ,tQt , ~ttan te het J aarm arkttel'relg.
.
•
aa ll Prlok wljdde - met blzondere zorg. maa r nu hebben zit het noodlge mate- Er sehtjnt oveHWU vonden alleen. op 16 Maart 1887, e('n rLaal nlet en het Is heel lastlr , dlt t.e gens kans te bedru.kte mede. waa rdoor de !prod.ueUe - brengeil. Een klelne t04::naql,e van het .. .
'
e4l J
be~l~b~ ov~rde ...... .quarantalne. W
doen aanv~ren.
. . staa n. da t de heer de St9ppelaar nlet lelder geheel In beslag word t genomen . le4eiital I~ · (~~ ns · .v-:aa.~nee·ri1:b;tar ' ~n.d1t HoinHt~tHter~Us tiiitei1. Solo I
lee~.t e~llk I In ~at ,bed ch t ~ordt ~ede4 W eI zij n d e loonen hler eoncurreerend. ' naaQ,nde
r Indle te rugkeert.
' .
' N. - ; m' n
e;. I, h. ' " ' 11' 1'0 (v'-n kant Z1Ctde spreker, zonder aarl de- ver.. ' ..' ' .,
, .,
r, ..
'
w,edeeid ' d at ' het g(>Zondheldsonderzoek.
r de verlrekltenden bevlndt zlch
~. e
~
.....
'\ dlensteh van ""Ie oaK t.d .kort te doeri;
De Olenn M~rtln-t:lomn1~nwerpers. die
ook van schep.en dle aan de oude boom ma a r toch speelt een g(oote rol, dat vervolgens de hee r N. C. V. · K e l d e r. <len heel' Saeroen. liltieen'lsch redac~eur toegeSchreven worden. ailn .<!e prlJ:I;en.s- 'hf deh eel1 bezoek adjt Magelang zou(ien
aanlCtime·n. ' voorlaan zal geschlede"n op j o uitschlalld met zUn export-p~~mles ~~: dlrecteur van dc Levensverzekering vall Aneta ) klaa l·. en oak hd dra alfJoek wal:\rdlge a~~l.v He:lt .vim .de a.t-;ieeUng brengen., maakten den tocM via; Sot~;
"op' de t eede; behoorende blj de haven I groote concur rent In de Il\ ar ~. '
Maafschapptj' ,,Am hem". 'mt, P s 0 10 ~adert th aiis i ljil voltoolfng. '
soenib"a la.
Wllar ~.1j . bor e.n den kr~toJ1 he~,~e~ . gevari ,IrlatavJil.<Tand jong F'r~9k)". Waa.r\llt ! \Vordt duldelljk als men weet, dat het V I t' a M i ll Z t. consul-generaal
__
,
.
c:lrkeld. De plaatselljk mlUtalr CPlllman.
slel;hi" ~lijk~{1 .ka.n. d1\t d e haven toen lblj na nOi ruwe product nagenoeg even van Ha lle te Sydney, en dt! heer V. Ph . :.
Oe~lIrefl~1t de atg;e!oo~n. ~rlC!.de Is dailt gat met een selii~lag op de AloonDE KNIL\t IN FEBK V,Ul!
een ,enquete: .ge:houden 1.nzake .wljzlgl.ng af& ri lid dankwoOr(f.
.
,
al ln -Vol bedr.ijt wa~. O,Ulcleete opening 1 hoog wordt genoteerd aIs het a rgelever- 'L e u n is s e. lid van den Volksr aad en
Wlj kunnen er zelts geen 5 regels over de werkstuk.
orticler van gezondheld eerste klasse.
t ·
van de ranglijstregeltng. De ullst ag da arvlt1~ e n .
.
.
Van de overlge passa glers noemen wlj ! De gunstlge tenden:!. die In J anuarl van f,. dat de bestMnde regeUntt. \vaar': De M..n t.kQe nel "r ), n ~ta b r [eken
,.... .- ~AI"
ij"' . " "
Tech Is het gelukt om 'loor Indle
H""" J. Cltroeu. Onder-D1redeu:r van de E zette. handha a(de zlch gedurende biJ al101emilt~Ht doots higl eyend ,18, alu1.;
Inm UUe/.3 U'C ",~n W 'ten u rec eur uer
\e
.behouden de leveranlle der druk~'"
ebruar l met toot resulta at vervoerclj. g~hoq~e(1 blijft. In:d.len ste .p1td~elen l1el
De ilulked abHeken· .jan de Mangkoe":
haven op... w1en van 'ee n Jublleum nlets
Hantlel Mtj Eur. JU1e. C. L. ooorl1).an.
loel-t.ll. zal t " laar een . ropagan",a.
tiegarari
"TasllCmadoe" ~ri ..Tjolomadoo,i
or I, · 'n 00' 0. Pr 'o'
teld\ngen en van eel1 deel der vak..,
Proeural1eho uder der B_P. M.• E. Escha.u- e,rs. Ale ,r ulm 25'l",11 boven het nlveau
~
.
.
b,e.k1 n "... ,,!, as.". .q
.
u.
.
~ ... t
.
'1"
rels naar Fa an g .....orden ondeinoIrien. zuUen dlt Jaar resp. 1600 en .900 quln- .
werkmastt'n, otsahoon dl~ de Anlem
der. Gedeleg~erde der N. V. Mtj ""'lin a - v.-n Februa rl 1941) lagen.
TtI. " - . ll hool-"bestuu·t .' ""ridsra i d en' r1.:
nlets gevlerd. dlen dag: men heelt er
'
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Lo, c.... J. P. J ager . Commlssarls
n.... cijl.rs ... ' ".11 gun,tl• •· 11' vlo.-"
.,.,., n
...
vv ,gedure,n" . ~ I ~n .s ~ ~k e r * t In den gron d brengen. .
00 n e gev ag .00 n e op e sc epen,
ruln1 I 60.000 meer ,kost da:l wan.
.
,
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u nancteele
cciriunJssle
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Me"\" . rnd. Gas
Mij,
Mere .Le-onte,I A1- door e.n beler •' oer','enverke,er van ,d. ver-Iaglaa r ee. ,'ucht""gen,.' ,en ~
. . - ,~ ""-.o I I1:1' ..
- ·\lan u e
....llerreen
~.
... het
neer men .....e bes IeIIIng e Iders h ad
Ov'erste. van
Mlsslehu s e Straits naar J a va en vandaa r naa r
..
\" ..
...
.., ~ .,.
Dit laatste d6tall Interesseerde ons
geplaatst.
TUb\1rg, F. H. ~~ rgent, D1r-ec.tejJr van. de f all. Het verkeer op de Bata vIa _ Soe- tlr;e samenwerklng ; verder Is ~,e ve[hou- .
spe~laa;l • .~mdi1t ~et jul;llleum verha al In
\ir1tlsh America n Tobacco, H. J . M. abaJallin nam we als gavolg van ,de dIng tusschett',d'e o:rjl:;,lttl~tle ten opz~c.h- lIet ~ J.ubHeuUl VU ll tic . V..8.. 0.
et
lIet Nleuws beglnt Ill de~e poetlsche
Wlj herlnneren er aa n, dOlt ~n de dde. 'Schauer. Secreta rtsder :;3e'rda ng'Cult uur lllrbe.ter~e dleJ:1s~regell~,g , waarbij oJ!l fe va·n het V. V. 0; en ·andere zusteror.
. .
•
ontbgez~~.I1.g :. ' .., ..
,.
hoekslelding o ver Magelang naar Solo ~ij; e·ll' W.. Slewertsz vall' R~esel!la •.01- , .~O ul1 . Batavia \IIord t vertrOkken t!u ganfsaties steeds van ,rfendsehappelij';
Sp~it ,el:l ./eestvreu~~e een
.
"
;.
.. .
en DjokJ a een klefne 700· van die vak- l·ebt ~ur. van de Ro. C. M.II. ,....
. . !
m ·6· uur' .ult SOerabaJa. .
. ' ken aa td ,geweest. .Te ,.betreu\'e,n .Is,. tla~
. ,.
. .
"
.! '
, De haven ,vlett ·tee.st.. .... van alle iwerkmasten (torens elk van 2"2 mete r
~~
" Vervoerd werden IUS passagfers' (v.J. d••" rP•.o..,se'\n~'~.~, . ~I.~ ,.~ et~v:..: y:. , ~,~~.~~.~~.!t~. 1" ~ . Morgen za1 de Voei bal Beind Sa avla
ge.bouwen en schepel1 wapperen de hoogte ) moete n worden geoplaatst. .
,
998). 4243 kg gOederen <v.j. 3258) en
\.I
en , omstreXen den da~ ged~nken • .W;13:r·
vla~gen ,en ,whngels ult op den koelen
V,r~~E""ING G.\.\T NIET· DOOR
i774 kg luchlpost (v.J. 2182).
~ Met g~no.egen· : en d.<\(lkb<l'\l'~e·{d ·lql.l;t 9P' :d.e ~~iid ,Y,Qt , e~ twlntlg jaren ge..
\V,e~tenwln9' :" "
o. vderliijens ka~ wortd
, en meeh
g·.",eeld~ dal.&. ,
.
'~
•
meldlng ,gema.."'t .. worden van ' de vele leden werd opgerlch t.
I ..
;;
,
..
00 e ze rcons~ ruc es voor
~ en ~ ra
I Z t
. tv' • . "
'
.
.. Ter . gelegen held van dl
i fi veren ju t. ~eh zelderi. Wij· nlet' dat de Journa - gebouw In Indle werc;len besl.eld, ill. btj
Naar de "D('U Crl." vem a.mo' s' . a er..
, .
~n · &o~de 'rPed_~.\ver:lt..I n;i;: weI~e ' yan :· d~ bll. u·m 'zo'I h" b. , .uur inotgenavi:md ht •
., • .
.
, ..
. h
i . N · I" [ " '1· I aoe ' b I
dag de besllsslng van den .r esiden t van
TR,tOfSC II ·V.tRKEER80NGE1VK
u[ellsUeldtng dei' $.,s.;- 1.s, on~e.rVon~en ;
C'
~
Usd&k aUes' vemiag ?Zij llet de · a ven ..\1e eu, n.... nuus r e e
ra a a. 5umutra's .Oostkust gevallen in de zaak
~n het bUzOnd'er 1ieeft de heer B'a haerd. de bovenzaa l vait versteeg receptl~ hbUjubl1<e:ren. ,nlet ?oUeen. maar zij l a t zelts
De d rukleldlngen ztjn In ta brlcatle ge- der tOelating va n .t_wee oud-Dellplanteu. I Za terdagQChtend
itoo(d vari per$Oneete zaken. op ondu&- den.
.,
~e:lI.AA-¥:"r:U:~\ng .van net !eestbetoon
geven blj de comblnatte : Droogdok- de hi eren va n de Woesttjne en de · 101.
telztnnlge w"tji:e ·getoond; de .orga n{si\t1e
zat~rd:tga"'oi'id 3.S; zal eert groote
k
ar
lf~ )q:;ele\.\':~stetlwlJ.1d .heert b l.lj !:ta den maalschapplj, N. r. IndustrIe ell Bra at. lIaye. wlen door de' Imml~ratle-comeerf g6e'd h 'a rt foe ' tel ~ta gei1 . ' "
·teestavorid worden georganlseei d; die om
v.e.~~lagge.v_e~, dl~ (Ie jub!laresse glng op- aile te SoerabaJa.
mlssle V~ll1 Meda l) het toela tlngsbe.wijs
ne gtl1 uur aanvang,t In de SJcletelt Corr.
zoeken, geen gaed gedaan......
'
gewelgerd we.rei; 'wegens hun gellrek aan
. De atdoenlilg van aan de ,regeerIng to'tdfa'.
Waarmee wij nag' maar eens wlllen
D:e ,.vakwerkma.:;ten wo~~n "(e:r~aardlgd best aan.s mlddelen, ei1 dIe ,-;i3a:rom blj dell
ge"rfcht6 .v'erzoekschrifLen \11M. teteu r':
WIj vt!e'z~n aUeeit maar etat ..Concor ::
z~~n • .ct~i ~~n d~ Jjuic:ht ~er pets toch ~n v~r~lnkt door de constructte·werk- resIdent In beroep· ztjn gegaa n.
stellend, hetgeen. dooti ,l;Ie .econQmische dla!' te klefri zal blljReri. Wan ~ ongetwlJ":
vdorrd nlet moet onde rschatten.
plaa ~ De yrles Robbe-Llndeteves Stok·
.. ' . ,
.oPleving waarschlJnlljJt wet · be,ter zal ·' efc:!. za! er '/oor d{t jublIeum hi · s~rt.: ,
vis te Semaran g.
~ den
De resident heeIt basIlst. dat a al.1
w"ordert U!t d1'ler:se uftlatlngen: vall' re.; krfng.H , e·n o·ok daatbtilleri grdote be':
.
.
heer
van
de
Woestijne
een
voorloo".. _' - ---- --.. _ .
Alles bijeen is dit rond 800 ton ijzer.
'
..
ge.e rlngsztjde I, .wel gebtekjen., d:t,t haro;: lari',!,;s temn. bestaan.
, ,
pig toelatlng w
I
uen
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Het overlg deel der masten Ls besteld tlJd van zes
den
ultadvlseurs zoo ver van . en e nen m Tiouw'eM
et.e gehlleJe week stiat
btj de Gute Hoffnu ngsh Utte te Ober- erelkt.
~enaar staan. dat ziJ ~ijn n~4en en ..fit het teeRen" van het Jubileum.
hausen in W:e sttalen.
W t d
t ehoe ften ' slechts vflag onderken.nen .
l\toi'genavotid wbrdt o'rri half zeve"ii
, .Onlangs werd geselnd. da t de Pl)ftlau
a e zaa
He~ Zlll diiarom 'noodlg· zijn btj de be- In ..V~rsteeg" eeh bultengewone a ige':
~ta.s .van de SlOOmvaart-Jl,faalschapplj De machines zullen blnnenkort. wor- bette ft. hierin
f'3:ndelln . van' .ee·n In h~t v~~ne'll:el1 irie8n~ vetgade·rhi.g gehouden met al~
..NtderI:mU" ,op
er a
rd
z·
u
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r
I
agenda.et enkmg. vari
,:"1,11 .va n ,Port Bal
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e
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. 1.~ .<\cJ;lt "(olgt
nn.
t r
K men .
. klel e lan.,
. egad
e
ep.Ue In de
r>Ootdat eeil tI.
rocr w
e- stal e
" over
0
I
sane
e aTe van etze . . bouw.
.6R"(E:ke: .ver:ktat\r~e dan .~e aeltl~nde
vooi fi 13 glSteren reeds bet
br3cht; .W.'l.:f Mt schlp In staa t om lang- ikunnen wot'den
illam op elgei1 k~cht op te stoomet1 j'Vanzelts
v
g
toiirnoot b'egonne·n,- waar van men deultnair .dIe haven.
Men z
~rage' ii' elde'ri In dlf bl~d kan' lezen. Oit
D~ ·Poelau Sr~s Is d:1ar ritJddelerwtjl der cent
g
tourtiO"o l \Vordi o·p 15, 11f. i8 en ii Mt'ar't
a atlgercHti.ten en lis t e.i' nog. Met schlp trace de fu e dl .. et .
~~ilo·u.den. . ti~ , . d~i!it-:J,!ri~le .w?~~ li p
,vlit:lit Cij) el!it roer. hetwelk ult Alhster- I
.
..,
V~~dag ,i9 ¥~a~~ , e~ d~ nnate op .Zon ditiii ..zOu worden aa~ebracht en wei
Er \\o tdt thans op gerekend. dat het
leen whlsky•.$Od.~ , ga;ari dtlnketl'~.. .t~his- dillf ,2.1 Maart geh.ouc:re~ ..,. . .,. . '
met de Johan de Witt (30 Maart te Port geheele werk In de tweede helft van 1938
"
t ( :
0
ky-sod;J Is .1J:1 'Y,erkel~k h.etd .£Oew.ak .,~) .
Aan dlE (ournciol ts Ilog al3 ext ra a t.
. ..u fie'll ' .op het 06geq~tlJ' obte dtOrr- tiac"tfe ee'n .sweepsta ke v'e rbooden. De
Sald verwach t). welllcht eehter met een gereed ial zijn, he tgeen een vertraging
la.t4l:re geiegenheld - dat werd hler nog ople:"ert van mtn.stens 9 ma anden .verken t'; tet de . landt echtet'.
(reJCkhl g der rofen heefi .ionda~mofgeri
iilef bek.end . '
geleken met den opzet van het vorig
., . ,
. ,.
om., In uu'r' fii het C'Ju6'ge60uw van lte'i .
. ... ' . .
Ija a r.
Rej«urde ,1:(lHeb'o u deu tuut 'ttlclit~ll$yl ltm,r de /l or
..~ar .kuqt .u nlet .9;yer .q9t:d~ele~.
w
Dto pj,S3ailler.s van .de P. Bra s zljl1l
'
Bltelaeh,~\x\l:e". ~\~qs $arl ~l~elr~. eiJles p1aats'.
' . . .
oltergegaan ,op .de J ohan ,van Oldenb3 r- •
rieu~wl1alg ~n ll:\'utaa1. ..Oat ~lm alle~m
Zat erdag 20 Maart zullen tenslot! e de
roe,yelt; 25 lo{~r t .te Uatavla. verwach t
Ka rl Wl1helm, 54 jaar• .en Arle• .43 dat hlj o't1 dat oogenbllk geed be~tE! een m~lcu ':'.
tlnales plaats hebben van het schoolMe~ qtllg a,annemen dat oe:k de post
NIEUWE SLt.L\.P.\V,'~~NS
.
Jaar; twee sleraden van het Arlsche ras',.! la:appI3aUen besehlkba ai" had, dati
voetbaltOurnool.
m~t ~it scblp Is . doorgez~ll.den.
leven op schobberdebonk. ,. Ze moest.en ·eenlge i);mken op de t ljga:lerlj. De· hee- .. Nu. ,";lar J.e .beJ\~ t~'!l nla.e. r.~icllter '·.
•
•
De " . Bru moest voJgens de malltaDe twee nleuwe .sIaa pwagens voor zlch scha men op hUI:l ~eel.ti,ld en hler on· lte n na.men daarl11ee noeht ans genoeg4m O?rdeelc{e 4e ·lttnd(~h.t.e:r m~t bewoqde",: . fiOO·t Qnlstaiid (ghed~ri. ;ic.rbail(f t1Qubel op 22 Miltltt te Pdok aankomep. Er : den na,ch t-express. wel.ke In de wer~. der een 00llte:rselle be.,{9Iklng, maar ,zij .en ArI~ sllep dan onmtddelltjk In. Kall rens:w a.a rd~~e ~I~~e~tschr~g,.. en ~:r1e del"de met -net ' v,B.6. ju bifei.iriJ . lli beE
wordt echter op gerekend. aldus ' het plaats der ~. S. op Manggar al 1n a ",n- .!jcha ll1en zic\} ntet. Omtrent het verle"IWllhelm ecnter yond de" bedleh ing 0114 deed nu look een dult In ' t t akje en we<fst rUd- ~io·gra·nini:i voo'r M'aa rt van
•
A. I ; D.• ,dat deze bOOt pas .een ma and . bou\V zUn, ztjn btjna gereed. Zij :t1,l1len den van Karl Wilhelm Is :ons nlet 't"eel,yoldoende e l\ da arom. droug' hlj tot vlet- :lie! : ,,J il, J ;l:~ .d ~.r h~e(i .mehe.er ~eI ge- den Bat . Kantooiv9ef6al Bond iientgl!.
na het scl1en!a vanhle r ~e tcru grels Z>ll nog deze .m ali;\ld worden a rge l(Jxer~ . .Dc be~el1d, ma;lr Arle wa" eens; In bete te maal toe In hetkantool', a lsm«a r zell- r l.~,~ (n .~oqr", ,A,r,le w:a~ .re:d'.e i,~~ ,en..rJe:~.-: ziri, g'~ \YlJ dg-d. i-tet p'i6'gra inriia zfef et
kUl1n~n aanvaarden. .
wa~ens zijn geheel volgens J:let be..stal\n- da gen. clp!er van een gevangenls .en ,d us rende om een itl:atJe. 'Ten slo\te dt~tgdt1 . m~tlek, l~ar ~a!l )YI.lh~~rn: , hee,{t een tnaM a !S' v-ol.gt ult :
. .
Pl~~dag:.t6 Ma ar.~: 1 KI, .f.1~~l)clen i
de type behoudens eenlge kleln er:e ver· la ndsdlen aar. Nu heert hlJ a1!een nQg hlJ te z}.!lIen , tel~ ~onee.ren .rfiet den ~~h.9~e4~.p .t ~mpe~~We~t.
beter1ngen. Zij zullen vooi'looplg a ls re- ma"r een ~rsterJt 1lcha am, en Kar l n~td~om~I~~rl~, e:n h.tj gl'1g. ~Q9 ver
.
_ tmtw·l. ~c!;\eldsr. .W. K'cem ~n.
,~~I'.~O~¥~IE V,~~ D.E D. P. .;\1.
serve dlenen. Ook ,b i;)1j .deze wa,gel13 Wilhelm. hoewel 4e oud~te va(t de tweet va n €len .~ ~recte n a anval te doen op net: De bO~ ten JlIev.en g~lla.l)dhJl!lr~ '\1\ op . ,Woe~da,g_ .i7 ¥aar~: 2~ ,K1.. ~I1I~ U -:•
.
. .
een a r~llqe-:ltj.k slaapcom partlm~n t heelt dat ook. Een dak bonn hurl hootd teler~pJQeatel, .~ al r9P I.tij '!'{e (~ ge g~e - J.let .!SOet~R:al.1t9?r: ~~?.n Karl W.lI~t~~m S.B. 2, scheldsr. F. B. lI,{ols. M'al\ nda~qlorgen zijn tusschen het voor alIeenrelzende vrou.....en In de 3de hebben l!tj nlet. 4 1s 'l1J geld hebben, lSl&-o pen ,el.\ !p !len c;el .opgesloten. Er waren met op ·. veelbete.efeqen<fe .\"fJze zljn . ~~c!~~etag I ~ .¥ a ar.t.: ',Ie I:ci..D,ou3:~e
g~uv~~rie,1T.~ht 'i an N,e<1erlandsch In dle klasse Ingericht. Dlt houdlverband met pen zij "ergens". maar a1.s ztj het nle,t geen l~tJe,s, ~nder:J l;Iad K~rl ·WUhehn broekzak:,en blnnenstebulte·1\ te ·keeren. _ <;>e( TJOng Ha~. sChe:ld~r. N. R~.
~n ~e Bataa.rsehe Petroleum MiJ . 5a. ! de toezegglng, .~09r de regeerlpg ge- hebben. brengen 21j ook met gen:oegen er vast ~11 gekregen. .
Dat was nle t de manler o m te onder- . Maaqaao- 21'- :.ta.a t t :· Vette. m.s. Oemcont ra cten geslote n voor de opsporlng da an. naa r aa nleldlng van d~ bekertde den naoht door 1rI eell wagon met zand
. . '. .
ha~4elen• .na.t.!.11p'1iJ~. ....~~n m!l;~r ~ien ~~ -:- Bqot
scll eldir . F. ~e Casemvan bitu:nlneuze deltstorte n In de vllI· vraag .door me n . Razoux ,SChultz In op het sta tbns-emplacement. .
Den volgenden mo~.en ven:chellen .:tlj da~en :er'" . ach(er ", . U l )nJlpect~u~ broot. ·
.
.
.
gende terrelnen :
den Volksr aad over deze quaestle ge\·oor den land ~echter. !O~~.r ~e~ ·.'fH\C~.te_':1: aO:schouwer".. Maar .toen tiegon ~arl )YlIOinsdag 23 Maart : F(nale .• Sll1~e r
steld.
Op 10 Maa~t. 's nachts om twaalt uur. In de . gang d~u rde ·hull.. te ola ng. aldus J:ie(fn ·w.e ~r' ~ /~1,et!: .H~ wa~:~er'~r~eel~ l \Ve~s~r:~~en • ..!chE!I~.!Ir. de ,C. v. .Cl\~~lIe.
Klklm-blok, ge:egen In de restdentle
.
a rrlveerden aeze twee. gezeten In een Iezen wij In de ..Ind. Crt. . Toen de zaak wt vI11 gulden .r>oete err V:~n tteq. dag;e!"
Vl,ol!,n:$d" g i4 Ma~rt: \!"~ter. y lqs _
~aiell'bang. met een oppervlakte van
-:- ''":-:--kossong. equlpage. dus hoogst denlg. voor .voorkwa m, wa: te~\ zlJ .v e~d.'?l~nen. en zoo ha51 ·h.I1 ·.ntets .geh09i d: Ell hh wOO: wetIJu.s.t1(~e (.vtos·te·rreh.\J. scheldsr. J . 51133,000 hect aren ;
.
UOt(l!S .Vl'.f SOE..'~~WA
het polltlebureau van de 3de sectle op werden zi) blj verst ek veroordeeld leder t:e:ns ~Ie ~'. ~1e · ,~ern .!. f
. , iia:~3: ~~ ..,. , .
. .
.
lWest-Q;ra ii :..tiiok. ook in Palembang,
, Boeboef.an te Soetabala. en n adat all tot v.li f 6plde;t1t Qoe:te, ¥f!.ar tegel\ ,een
.
,
.
.woen~d ag 24 M~ .\tt:. Ie KL KQltt _
groot 175.000 ha.;
, . Dar us. die l11et een transport k arbou~ denkoetsier haddert beta ald (ja. zlj be.. uur Qt elf kwmnen .zlj .weer In de ,Bank" I(tj ~ g ,ti,e.t 0:~!11 Iddel.~tj~. ~e:e ste:Vlg~ i ~' tj.. .1, sch~id~l;. -!; Tlte;rf.SS3 . ,
ult Soell1bawa n~aJ;' taald ert hentll vroegen zi} a an den strll-llt 9111 den nr.oop te nooun. en toen' kriu1s(e!'i grep~l1: hem fil zl!n kraag en ~ .~tJ!;Ierd 3 g 25 Ma;ut : 2e KI. [I~~W _
, het AtJeh-complex• . 3 terrelnen t('r . ....en heelemaat
Quamelij ke grootte van 188.000 ,hat lIg- 1Prlok kwa m, maakte. nauweltjk, ge~e.• , dlen.stdoendell hootd ::igent . om een zlj ,!;lIen ,Illldden v~rl19men, teekenden O!If~~i'( z~d ~~ek, e~ ~e,t .e.~ ~ , '.v a~r'ii~, 8(ng. J tn ~em~.f.r~~ . ,sc,h.~tdsr: Ve~d!JY~ ~l;InrI. _. •
g,eM e' gehe;l In het Noorden van AtJeh ' l barkeerd. 31 ken.nls m~t de verdorven.. nachhe~bUl!. lIun gang was .waggelend veJ:Zet aa~}. Mt. Feith s meedde het Ijz~r .hlj In d.e!T ~~ ~o:n , .~et vage:v~ur ;ian d e r . ,V~Ij.~a$' .~~ M.'fl,:,:rt . 2~. 19: .Smger _ DO
Veor den I~nde ...... er~ teI"/..1,ke opgetre- held van , de belicJ.laa 'de we.reJd. Jt~m Ien hun spra.ak was: ..belemmerd", zegt: ter wtjl he t heet was, en ,s klnd hen dll- ~~Ulte. tk neg"!O~Uet<e ~rle '{cfgdd )!l' Ma r•. ~e.h e.!~sr. ~ : . d~ Ca!"embroot.
den door het hoord van den dlenst van . werd 31 21 n ,geld. vier ~an~bIlJetten van he t proces-verbaa l.
delijlG te wootd. Waa\,\ltt1 ziJ nlet- hadden ged~....ee.
..
M~aiid<1:g ~ l\.faar.t . r~rve. .
den .:.t:ij nbqu~. Ir. W· Ho\Ie!1lan. vocr de tlen gulden. door een zakkenro ller on t- I
.
,
gewaehL ,tot .hLln zaa.k voorkwam 1
.
ntnsdalJ 30 ,i faart . ie ~I.. B. P. At. _
S. P. M. ,dOOr den l1oordvertegenwoordl- I nomen. Dorus. die In zijn land slech,ts
n un :idem ..rlekte· naar alcohol. ~Ij
~~ de geva ngenls. la te r. wensehte Karl ·Sta tlstlek. se"hefdsr. N. Rosa.
.
ger te Batavia. mr. A. C. Sandk uljl. al- '-veedleven kende. 1s weer een e~va rilJlrl ',\'erden beleetd ontva ngen. en de hoo'd·
..Och. Edelach tba re". zel Karl WI1- WUhelm onmlddeltij k den oUlder van I Woensda g 31 Maart : Veter. D. S. V. _
rllker gew~rden. .
.'
: . agent spra k er zijn teedwezen over uit. helm.. die het woord deed. "w!J zljn even J ustlUe te spreken I
. a Vlos~ scheldsr. P. v. West erloo.
•
dus lezen wi,l In het .'\. I. D.
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M Qxl.n :
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meen t te mogen veroiideratellen - deze
•
het betw1j!elt of -In beida ster tge vallen
Heden was het de vljCde zlt tlngsdag de dcc dscorzaa k wei met zekerheld kon
In de beken de a mpullen zaak. De pu- worden vaet geeteld,
De Raad zegt we nuder een besllsslng
blleke belang.: l t elling leek nog te zljn
foegeuom en. Oak dr . R. was heden aan - te aunen nemen op he t verzoek van de n
ver dediger. :
•
wezlg.
Een andere ge tulge -deakundlge
1.9
Bekl. Th. geett op verzoek vall
,
Ii.et. O. M . een 'opscm m tng van de veerpr,or. dr. ReddJnrhis '
•
waarden, wa aronder htj destlj ds in
d lenst van d e firma va n Ocirkom Ls ge,
.art da' hlj ampul1e'n-,v.loebtof
. , .
ieefeo. Het contract was voor on bepa al- die verkla
van
de
hem
getconde
brutne
kleur vrced-en tijd gestcten.
, Op' 21 Maart 1935 heeIt bek1. een be- ger ' wei heeft! aren gebrulken . Ueb zegt
k entenls van sch uld a fgelegd, onder bern dan ook uleta omtren.t. een e ven.
p reeete van den heer Numans, die err- tueele cnj utete samenstelUni.. .hcewel
get.. ze z~ l t. blJ opera ttes, pI) voorkeur
der gee n bedlng e r van wilde hooren, da t ·nleli
aou Je ~ru I ~en .
bekJ. t e genover de .rueuue de mogeltpehefd zou opperen, da t een apc t nekersPr e s.: Bent U, voor U tot. ope a ssreteut In deze kwestle de schuldtge
ratte overgaat, verpUc ht in ,roote I
eon kunnen zljn.
mate op het U behulpzame verBekl. Is n aar Tega l ge gaa n, naar een
a potheck die n le t onde r het beh eer
plegend personeel te veetrou wen 1.
~Iedena"vond eat de eerste Nederla nd- .be.relken. vocrts .zal me). Santh!1sens'
van Van Gorkom ~tond , met. de ult.a
e 1.: Zeker , mljnheer de pl;e~ l sche Da ll$- en Balletschool ln de Stads- zeit eenlge soU te n beste geven. Vermel 4
d rukkeliJke belofte , dat h ij geacht. werd
• hooge m a te zeUs. • .
de
nt,
in
zeer
schouwburg voor leden van den Batavla- ding verdlent voort.! dat de decor's in de
Itt dlenst van de fir ma te ziJn gebleven,
school zel! zljo vervaardlgd ; ze zljn ont'~c hen Kunstkrlng een ultvoerlng geven worpe l'l dodr mevrouw Bittleston:
t<otdat de ampullenkwesUe weer tot .het.
oilder leldlng van mej. san thagell8. Acht
v'frleden zou behooren .
Naar men weet. za,l de opvoedng 19'
maanden lang hebben de medewe~{en
Als getulge deskundlge wordt hlerna
den ond er leldlng van meL Sa nth agens dezer vcor het pubIlek herhaald wor ·
g<E' h ~o rd
getr-a ll1li, om een zoo goed mogelljke op- den.
prot dr. •\ . Greven stuk
voerlng va n een klasslek ballet. alsmede
Op on ~ toto zfe t men met . Santha·
va n een pa ntomimlsch ballet. te kunnen JellS IrC een van haar balletposen.
h oogleeraa r In de Ph armaeologle a an de
G en eeskundlge Hoogeschool te Batavia.
--, - - - - - ._ - -',Oet. hee rt 13 Mel 1935" rapport
ll ltgeb rachL over zljn onderzoek naar de
......erkzaa mhe ld van de tlltat e aQtpullen.
Oet.. heeft . ,verschllleode proeven
•
g'enomen' en zIjn bevjndlngen neergele'gd In het genoemde rap port, dat 24
p.aglna's telt.
,
Getulge's conclusle Is dat het. ad renaline -geh alte van de ampullen veel te
h.oog Is geweest .
In het andere gedeelte va n het rap4
pOrt concludeert get. deskund lge dat. de
h oeveelheld adrenaline dermate groot
Het O. M . tormuleert de vrnag van
was, dat zlj de dood In belde gevallen
M!a rwcndba ar moest ma ken . Als doods- den President op andere wljze, voOrop o.orzaak m o e t dan ook aangenomen stellend de zware verdenkllig dIe op de
a mpullen r ustte, en he t felt dat de
wordcll : adre naJine-verglftlglng.
,M r. V a n 11 ass e I t : I II het ge- a vond tevoren nog g e e n berlcnt onttlUlge wei bekend, welke hoeveelheld vangen was van 'de apotheek terwljl vcr·
adren aline in het geval mevr. van A. de der den volgenden morgen d r. R. aa fl
de hoofdzuster stechts vroeg: 1:1 er a1
.;,.... Is toegedlend 1
.
.
berlch t 1, waarop zuste r Stetanle ant·
a e t. a ntwoord t. ontkennend . Mr. woordde
: J a, ze zljn In orde.
V'ao Hasselt steIt dall get. In kennis va n : O. M. : zou. iJ daarmee genoegen ge 4
net telt da t ·in het. geval:'mevr . va n A. nomen hebben 1 .
de V. door ,den behandelenden geneesGetulge, die vr ij moellljk te verstaa n
b eer, dc. Heldt, een oplosslng van een is vanat de perstateJ, geeu. een bevesdleel 20% cocaine op 3 deelen "adrena solutto, waarva n cen mengsel van t1gend antwoord.
Mr: Van H asSett stelde ook dezen ,ge·
f() c'c Is gema akt , ongeveer de heHt Is
t utge de vraag, 9 r een . IriJecUe met
o'Pgepensee ld 'ae h ~er In de keel en op de
' n 0 r m a I e novocaine-ad renaline 10
t'oh slllt"n. De verdedlger tooot hlermede
belde gevallen den dood teilgevoige .k ;t;n
ar~it da t reeds t ijdens de voorbeh ande 'Sehad.
I'-fig al ongeveer 20 manl de maxi. he\>ben
Qehilge kan dch hlerover e,oh.te r nlet
" ' ale dosls is · ooegedlend.
ultlate'n.
.
Kan dat meegeholpen h ebben aa n de
Volgende getul ge Is
(tWdsoorzaak 1 vraa gt spreker zlch a t,
d fe: verder ulteenzet dat getU!ge hl zljn
pro r, dt . kemnlelts.
r 'appor t fs ultgega an van de pl'aerjtLSse,
drat de InJectie l1iet g l t t t g e ampul- dIe eveneens als de;~undlgO wordt ge 4
De verdere behande1il1:J zal morgen.
llE'p zou heobe'n plaatsgeha4. ~ a r dlt :hocird. Deze ' verklaalt, evenals pror.
il3 nog geenszlns be;wezen. Mevr. va n A. Redd lnglils, dat blj keuze tu sschen kleur· Woensdagochtend, pla3:ts hebben.
die V. heert v66r de operatle een k Ul1r looze en ainpuhenvJoelstor van min ot
-,
nnoete n onderffaa n, In vetbarid tne,t h a:ar cit meer bru lrie kleu r hlj de eerste de
i hvakke constltuUe en de ofnsUH1dlgJieid vOol keu# iou geven.
D~ . SLOT
.
d3t',zlj ,een har tpatlente was.
persoonlijk gebrulkt get. dU soor:t "amv06r .d r. Held t de operatle zou uit- ullen/echter noolt.
..
Vloeren is zlj eenige
w
k~n, heert zlj coJla.,P n eh
~ i u1t.ln g hlerop steld
",r'aa g ot, gezlen d vooroo
,
2:wakke consUtutle, een g e w o n e antpu l novocaine-adrenaline, van de killSden
! U
s leke samenstelUng,
'
d 1 dOod telige.
Oe I.:
woIge kan hebbeil geha
:
men he
t
e
1IIIer
! v
ede me d
a e t . : Ult, te slutten ~ljrt detgelljke
werkIng tu ssch en c.hh:urg en
ap r
I J'Jk 0011 rink de beh.· n'
dlin
gen na uur I n
. ...,... .
•
o.a. een dletstal dOQr mldde l van onder dlelende geneesheer ka n i (JJks nlet .voot.
onritogelljk.
gra Ving ten nadeele van zekeren Idee
:l':len. Maa r In normale omsLandlgheden
bin Kallon. wonende DJa tl . Petamboe:l':o'u I~ zeggen : ,hel; kan nlet..
Hlern a pauze.
.... _
ran, van.. lljfsgoederen, waarblj een win.
M r. Van H. : Is het aa n den ,anDaarna: WInd t blnnen geroepen
•
,LJ.UOllM DE· ONGELUK
terLas, ter waarde van I 13.-.
dl~,en kant ook mogelljk, dat de :dood
Hoe kwa m nu Idoe aan dlen wlnterJas
e en geyolg kallt ;;ljn g,eweest van cocaine·
Pro t. dr, Thlerteldet,
Op Molenvllet Oost had een aanriJdlng en wat zal de nleuwe eigenaa r ermee
werg'l!tlglllg 1 Ali:;: geJ; z!ch eeris uit ilJ~
plaa,ts gehad tusschen een taxi en wlel- doen 1
b oofd zet, hetgeen ,hem "door ,bet O. M. dIe thans oJ' verzoek van mr. Van Has- rij der Ar.la t, die met zlch In een mand
i~s iit geblazen, nartielljk da t er g lt · sel~ ais getutge a decharge word t ge- meevoerde 80 flesschen limonade. Geen
tt ige a mpulen, gebrulkt zljl1: dat hoord .
. persoonlljoke ongelukken, zljn daarblj ge4
. OIE~' GE,\RRES'l'£EHD
rrloet in de eers tEi i>1 ~a ts n og bewezen
Mr. V a n H.: [s het U bekend wel- beurd, doch door den val braken de
'\Wo rden .en In ,d e t.weed e plaa t.'J da t. het ke doodsoorznak opgegeY&n 1:l: Inzake de heUt van de flesschen. Als nu Amat's
De politle heeft alhle r gea rresteerd
Cle dood tengevolge heeit geh;t.d:
stertgeval1en mevr~uw Van Atphen de we'rkgever ' ma ar geloolt, da t s'c herven fe n zekeren Balrln a1. Ama to a l. An~a aJ.
Zlj rt er ook andere doodsoOrzak~n Veer en .C:en bee r WJemails 1
..... geiuk bren gen ...
Karta. wonende op Mangga besa r, die op
r.noc:elljk ?
0 e t . : Van den heer W. Is het ver. e Febru:ul J1. In Lefllbang ten nadeele
Een po~ltler a ntwoord op deze vra ag glfUglng geweejit I van mevr . va n A. de
van Tjong J oen Tha t. lljfsgoederen en
werd In zekeren zln vervangen door eell V. ka n Ik het mij nle t l1erlnneren.
11IJ 8 ,\0 ZELF. .. . . .
geld tot. een tota le waarde van I 555.95
we dervr<ta g vail d~it prest~ent : ..Blij ~t ' Mr. Va n Ii, I H~bt it gedacht a om
ontn eemd heeft..
111 bij de conctilste In Uw rapport da~ de verglItlglrlJJ door e'en bepaalde :stof In
R. b. H., van beroep boekblnder blj het
doodsoorzaak in belde stedgevallen eeil he t gevai' W. '1 .
Museum alhte r, ls vcor wlJ len 'zljn tante
• s evolg Is geweest v~h. adrenallne-verQ e i. : Ik he b wei g<dacht dat de In de bres gesprOI\3en. Tattte .had voor
. GI'. 8 RS. GERZOk
..iit.l.lng 1". Oetulge~eskuniltge, ptet. dt . doodS69riaak In ,erl)~nd met de InJec- haar overllJde'n blj ha ar m:1I1 ongeveer
.
.. ' j een over'4 I 150 . gesta rt. welk bedrag bestemd Het modemagazij n Ge brS. Gerzon op
tnrevenstulr,· att l woordde In bevestlgen - ti e moet..hebhen
gestaan
alen zlo.
~oseerlng, I n d 1 t b e pa a Ide was ' om de onkosten harer begra tenls Noordwljk exposeert thans als Inzet voor
Mr. Va n Hasseit : .Wanneer dlt ge- g e vat BuUengewOQ{l moellljk Is het te dekken . De ,weduwna ar heett echter 11et nleuwe seh:oen de nleuwste modemeven U n :et bekertd gem:lakt was, voar vast te stellen ''Nat ted~r indlvtdu kan van dat geld f 8'5, waa rbij twlntlg gul- snufjes van dlt Ja ar.
IU, Uw onderzoek aa nving. namelljk dat "erdra gen. Het. b meer ,een gevoellg _ den bldkost en zlj n Inbe&repen, ten elgen
In de eta lage ziet men een soot van
me .a mpullen gUtig wa ren , zou U dan 'l heldsk\Vestle.
bate aa ngc wend.
schl.tte rend d e s.~ ln , gedrapeerd. tot eeo
It 0 c h de doodsoorzaa k vastgesteld
Voor dezen patlent Is de gebezlgde
flatteus avondtollet, enkele elegante
dosIs bllJkbaa r I e grooI gewees ' .
I'Qed'Jes en wol dies. meer '·'1, lIe' ,va'
lk.unn en hebben 1 .
\
Mr. van Hassett wUllt In dlt verba nd
DE KRING 8 ATAVI/\ DEn. V. C;
da nook begrljpelijk dat er ' Ma an dag
Qet. : . Ult de overlge, mlj te.r be·
op de voorbehandeUng van meYr. van
eeri' drukte van bela ng heersch te. De
A.
'
G
e
V.
met
adrenallrto
en
coca'
i
ne
(het
De
kring
Bat
avi
a
der
'
Vaderlandsche
b el a n'g s t~1ll n-g , vim vrouwelljk BatavJa
schlkklnll sta ande gegevens zou Ik
Club heelt glsteravond onder voorzIt.- wa.s ·ovcrwel;!Igend I
llelUieelel1 ,Vtl n ,de ' keelholte> .
.toch dit 'overlljden
, .
" als
. .een
.' kla
..arbllj4
.
4
0 e t : Ik geloot nlet da t de voorbe tersch ap van drs. Korthals vergaderd bl l
Een orlglneelo vondst Is: het . da t a an
keliJke ad rel1a llne·dood aangemerk t
.
...
. mlde buste s, door verzllverlnf en
lta ndeHng ,van , h\Vlo~d Is gewees~ op de Ma lson Verst eeg. De bljfe nkomst droeg enkele
he bben.
.
.
door vergulden volgens een specla al pr0 4
overvloedlgheld n a de InjectJe. De dosl een hulshoudelljk kafa kte r.
blj de voorbehandeHng geb r u l k, ~, zlJn
In de pla ats van del,l heer M. P. Tle - cede he t aanzlen van waarl !J.:.te zllveren
De Verdedlger richt dan een ver~oek bovendlell nlet hoog te noemen . Adre- lens, agent. va n [n tem atlo, werd tot be- en bronzen beelden wa s gegeven, waar ttot den Raad om pro r. d r. van Hasselt , naUne ontleedt namelljk ze:er .speedlg. stuurslld gekozen de hee r C. n . d en door het geexposeerde neg beter tot zljn
Ite,hooren, omda t - i ooals de verdedlger ~ Er zljn gevallen bekend dat . ln 24; uur 111 a rt 0 g. plv. agent van deze N.V. .' . recht kwam.
. . _. . .
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Ren gebled .van hoogen drtik !:land;'
haa fde zlch boven Centraal China. De
,depreS3le heeIt tljn w~ g '.Oostwaa rt$
v,e rvol,~d en ,lliit: boven Hoord-Japan . In
Zutd-Chlna naqr ' de .drUk . lets a t eve n~
In lndo-:Chhia. .en Mal3.kka. Ook hi
de Ph Ulppljnen daalde de barometer;
t en Jwakke .LJlphoon wEird gemeld ojj
10· N. B..en 12.,· 0 . 4 In Indle nam de
druk lets a f, bet dru!tverva l Is i eet rtlell1.
Een Centrum van lagen druk IIgt nog
'bQven Noord·,Austril]Ht

,

zoo

U,o o g t e w i n d e it : Deze . wljzen
med en meet tip Ren te"rhi g; Ko'epa ng
boven 500 m Zuld, SQerabaJa WZW 30
km, 8emarang WZW . 15 19n, ~a. t avl a
boven ,~OO 'il:t .zviak We'~t" , ~",nj~~\iii\~lrt
zwak We~t . .p~{el1\bilJlg "C;l<W 15 .km,. S!lig~po're ON9 20 ~~, ~e:dJ\I1 ,Qo~ t. 1$ .kllh
Alor Sta r .O~ O, a an doen g ZO, Ba ngkok
'
.
ZW 40 km, r\.fanlla Cost'.
V e r w a ..c ..b t ,l n g : .Ken ~rl
' ll g.
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In de schlkklng der Ic'leed~ en de schil4
derln g van de ' ar~en.

.

J . B.

---'J" pansehc Schlhlci'!m llsl
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Nlet altlj d Is de kleur julst ,getroHen ,
met name ~e , Il~ n,en .I ~ gebl ad e fte, ,~n
de ~e gamma's van daken en de r~.
tljke. . J ulst In de . ~t,u d ~es Ya.n .1iH . ttldische s t a~;;$'~.t~~t .W~I:~~ n !t~e.r ..~ ~ ~P.W
moell lj k hede n~ ..' o":d.e,~"~)ll~~n .. met,'. de
kleur bepall ng In 't tene i ioPen~lc ht: he t·
geen overtgen s nle t noef£ ~ .ieiwon deren ,
'daar de schilde r eers t. t.wee maanden hler
vertoe.(t. Maar ,ook gQ~dg e~laa8~ e ,stultken tre((e,n wl1 a"u ' ( m9Ue.'( ~ri uUt ~ ~ ~
.B e ne d~ ~~ad'> , )Vaar.ln ,eE:n St'90te .eanhe.f.tt
werd berelJtt i~ . de n . ~~ n.vou~ tge tf OPb<lU.W,
van muur ,E:u dakvlak.
,
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de ;,Re'. om Do ~rd a
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I
J~ . . .rtg
r J5 ~~~ne~
zoowel de lunch aks 't diner in 't .,Hotel
rles Indes" nuttlgen. Aan '6b~ltd van het
1"" lstensehlp ¥iliid~ :z!~ ~~!, ~~e.Ude •
Dan~rchest . ~ a $
t1 t u t·· of c' h e
Bpi t. z({n -tJf c'ti6 $ ,£· i ii"; '(tat
onder leld'frlg Ataat va~ dtiri Oekirld~n
~and le ldet J 8 t ~ . f ri it ~.
'.

de '."

aIn.
n vi'el
kunst zfe n,
b
de een te
'1" , enOOonstelling ta Tokio bestaat echter het
meerendeet .der Inzendln gen ult na<lr
Westerschen {rant geschHderde composltles. Vele kun stbroeders uit. het Westen
vloden dlt een Jam merIljke ondergang
van: de typlschc Ja palisehe penseelkunst,
waar ook i lj zlcb blet zelden 0'P in's pfreerden:

.\ .

-

,

an

z:

Onder M ie<le'Ji van ciit oieM~'6 iiMiit..:
den .zlch · en,~ etl! .<fan~·nr.s(le enkete R~Wit.:.
50he .d a~,ejj i~liep gevi n .- ,!lIt ~~IM(
ehes' ' al w.~ni~aga,YIill4 .1 1 lifd"f~ ,de
dans.muzle~ .tu ,~lf6ter d~i1 ttt'~¥" . ,v'"er 4
zo rg~b , zoodiit ,(fa at' we4eto\'H ~e'~ ge4
,zelllge ' p.vond · te' ~~tJ\te'n ~ta3;t.

Men denke siechts aan den QOsfenrlj ker Oustat Klitiit In zljU: ~eco r~t1e,ve
.,
fchllderingen en aim de Engelsche hQut4
sneden. Er zljn ook cdtlci in ~ur9pa
die In het modeme J apansche sch~Ider'J
werk slechts navolghlg wllten zlen (en
"Van Wa'e~", van Padang cit Kr~.
nlets anders) van wat de parijsche
...
v an Llnschoten1', van 804rabalao en Cheschool or de Amerlkaansche acadeinle n ~n
i
or a ndere op zlchzelf staande rlchtlngen
"Jo~ore IMam". van 'Nagoya t n Cherlbor...
aan Invloed hebben ultgeoetend en als
..elil'. Huyge n~l ', van Soerabala t n' Stma·.
.
zoodanlg staat het werk ult J apan 'loar rang.
"TJlktombang",
van Dalr'en t il iotuntolc.
hen nlmmer boven dat van een ade pt.
En lOch geloot Ik dat dlt noolt. julst
Verlrokktn, 16 IlLurt
kan zljn, lnimers he t felt. dat een schU. .'
d er wezenIIj k sch el;<)
' -1 en 1e '~- persoon lijks lawan4DeIt.
.1Thurtandp.m
c.J.jtb
·': naar
SinJapore.
jlnl(,en.
't(ew.Xork
. ~ _ Be;
te zeggen beelt. Is a l nle' meer .overeen
.,sttolla Polat1!.... n~r S[ni'3 ~te' .~lawa ll -.
te bren gen met Imlta tle en adeptenwed c. Del!. S;'bolg'';, .Telok oarerh €l1' COIoffibo.
..
Oak In het. werk van Mlyatak e treft
..~·.npo~a··, naar PalEambanlJ.
ons 'leker een persoonlljke noot.. De
.. U. ,\ . P. A. G. _ D. A. D. G.
.'
structuur van zljn werk Is steeds vot4
T h \l t 5 'r e 1 s : .
gens een vast en volgehouden schema~
.
II"OJ d eIa IIIeer I b"OJ u·o' n 00II en d e groole' .TA:t.
. Menes·-'
. ,6 -Mrt.
_\~r'tt.,a.<\~.
,'; l\i\ ¢ O',tel
I«llbo.
.
~*'triarJC··~
L1 ~r:t.
. Ai..
Ai..nster'"
en breede penseelstreek zoekt naar t0 4 wu n .
.
I
.
tale kleu rert en' vormen.
.
..~tona'" 26 F<!"br, vertr. van Coln nbo.
'Zoo zlj n vooral de boomen In het 1>1Ild.. C'~erma rk'~ 14 Mrt: vert r. )van' Patlang'.
schap belangrljk door' den kra.chtigen
.. ~." , 1,51 Mr~. \tertr. "an 8e'Inaral18.
opbouw van stam Cit verta kking, zooals
U t t r ::-I ., :
",_
Helde·.....
I¥'·
'15
MIt.
w
ertr.
'
V
an
r
utt SU'"
wlj hle r enkele zagen t.Oezlcht op .Pa4 dart.
, . .'
.
sar ,Ikan" en "Vrouwenftguren blj cac4 . · ~.Es..sE'n", 16 ,Mrt. te BE'lawari'~
tus"), die tot de beste doeken, hler ten.
toongesteld. behoocen. Ook de (Iguren
Till!: C,\ STLE LINE uri>'.
en vooral ~e v(<l\lwengeat alten .tQone(1
ThUTI nd C'3stle", 16 Mrt. w rtr. te Da•.
blJ hem een soepele. gra tlevolle opbouw . taVia. a
. .
'.
' _ _•
•
,

.

•

,

.

.

•
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•

•

•
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TE HUUR ,
. Nieuwe PIANO'S
F 10.per maand
•

Ondertrouwd. ;

IN. V.

Dr. V. C. VAN GENNEP
•
en
E. B. WIESEBRON

_. _

. _ ~ _

.. -

•

..

-

Pianohandel · K-O'.K..
.

.
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(

Rijswijk 19 -~
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· EENIOE , 8EKENDMAKING.
Op : Vrijdag26 Maart 1937
(Goeden Vrijdag ) ,
Zaterdag 27 Maart
1937
(Stlllen . Zo terdog ) ' en
Maondag 29 Maart
1937
.
lTweeden ' Pooschdcq)
zu llen de Bonken e n de
Ha ndelsvereenig ing geslo~
ten zijn.
.
Do Handeisycreenfging
5 113
to Batavia.

Pegong soon Oost 33 .pov.
Ba tav ia-C.
T[lbeunjlnq Plontsoen N . l OA.,

Bandoeng
Huwelijksvoltre kking te : 80n·
doeng op Donde rdag 25 Moort
te 10- uur 30.

I

.-

~~;;;;;;~;;;;;;;;;~-- I

MEVROUW A. L. VORDERMAN - RIJNENB ERG,
Vioslaan 10, Batavia-C. '
Tel. Wi t. 4 73 1.

Batovia.C.; 16 Maart 1937.
onlt,'angdag.

.

-

ELECTRI SCHE EN NIET ELECTRISCHE HOORAPPARATE N
VRMGT GRATIS PROSPECTI.
• •
I
H. H 0 0 G E, Dagoweg 5 , Bandoeng telefoon (9t2.
50~8

Goedgekeu rd bij Korunkl ljk beslult van 22 Septembe, "1920 No. 72
EERSTVOLGENDE EXAM ENS : . .
.
'
BATAVIA 3 April 1937, aanme lding tot , 20 Maart 19 37.
"
, , 5 Juni
1937.
19 Juni 1937,
Aonme ldinge n te rich ten tot en nadere inlich tingen te verkrijgen
bij

. -.

Hooge laat U heter Hooren l

VAN LEERAREN IN
, S TE N O G R A F I E EN MACHINESCHRIIVEN

AGNES GROENEVELT
en
.
EDUARD SITTROP ,

aeen

_ - - - _ .. _-- _._ ---- _ ._ - -

e n t i c n VEREENIGING

- -- -- - . - - -.'-- yerloofd :
I

•

.

•

.

..

•

Eenlge en otsemeene kelln isgevlll!1.
5100

••

HEDENKIJKAVOND
MORGEN VENOUTIE

•

H OOen overfeed, door een
noodloUlg ougeval, ons

ten huhe un de n WeIEdG. Hee r

hUllg gellefd
a roer tfc

LAAN 'T Rl VELLI 34
(hoek L aan Can nel.
seeet n ea u e s
B EK L. rottaw ett j cs. SALON- ,
KANTOOR -, slaap- en eetkamers, klaukvclle DUITSC HE P I ANO, Madoera ban ken, AQUARELLEN (Myst~
kowskl) , T AP IJ T EN, romans ,
SPEELT AFEL m /RANGooN
STOELEN;' n oodbed. SENKI NO rornuts, aOED PRATENDE BEO, ena.
511 4

,

, W . G. VERGOUW

en

zoontle

TONtly
in, den, oudcrdom van 8 Iaar.
Z ljn dlep bedroerde Ouders :

·.

J. KElJ SER
M. C. H. KEIJSER-

t .'

. Trompheller

;~ ;

.'- .

GERR IT KEIJSER
Scerabala, 15 Maar t 1937.
5080

"

VOOR HANDEN :
D~e l

BATAVIA - SOERABAIA
-"
. '.
IAtlDOENG - MEI?AN -

C

I 23ste druk
HOe R I B 0 N.
Ioude bewe rklnq )
I 1.25
Dee! II 15e dru k
II 2 .25 Voor aoc nnemente n, aracn ten omZee r geschik t voor cu rsussen. trent de bezors lng van bet Bata·
vra asc n Nle u wsbla d ' ge uese men
Boe a n e
. B. . a.en te wenden tot den Agent, den
Tel. 1708 Welt. - Slulscrugst ra at 7
J. C. 8 L 0 K
,... Batavia -Ce n tl u m.
re l ef oon 108 _
T langkol

--.-----

. .

-

.-

C A P IT O L
•

yoorheen

•

JAARLIJ KS CHE
ALOEMEENE
VEROADERING VAN AANDEEL1I0UDERS op Zaterdag den 24en
April 1937 des voormlddags ten 10
uur ten kantore der vennootschap
te Pontla nak.
Puntell vall Behandell ng "
r. Versla g over het boekJa<\r 1936.
2. VaststeUlng va n de Balans en
Wlnst&
vcrltea-Rekenlng
1936.

•

J. J. DONK,'~
' Berendrechtalaan No. 52
ten, cell- en twee-persoons
tedtkenten, rottau en df utt
zltJes, div. vogels, W.Q. pratende en Iluttende TJOE·

HOLLAND - ZWITSERLAND
tie

,T JARAWAS, ' ena., ena.

... ..

"

' -, . '

--

HEMMES Cr Co.

•

JAARLIJ KSCIIE · \ ALOEMEENE
VERGADERINO VAN AANDEEL1I0UDERS c p M aandag den 26en

Zondo9 21 Maa r( e. s,
"

~

ITALI M NSCHE OPERA

iii

,

2.

Wlnst- · &
1936.
I

3.

Wat verder ter ta tel eat wor-

den gebracht.
5101
H

.goe de

WH~TE

•

FLIT

..

.

._ - - - - -

.'

'.
"

Ter
.

.

MATINEE SPECIALE
~200

•

Wh'!!

,(

H

-

Teleloon WI. 3241-3245

=
5085

5095

•

van

hel

"

~"f1JJ

,

. een vinding van

'

MAISON - VERSTEEG

the man wha made
'.'SOrt franclsco ~': '

.

,

,.

verkrlJgbaar - f f.- per bilk . van ca. too Jluk;.
",

-- . . . ... ,'

.,:I

'"

•
' ~""

I I. , .

"

,,' •. 1

... . .
'

5096
' / " " ',

'"

, ".

'. . . .
..

I

~

DE

VLUCHT

VOOR

HET · H U W E L IJ K I

-

.

Voor bioscoop-annonces ziil ook
2de blCld ' pag. 1 ., , ....

,_.

,

k
·

r

•

•

•

_. ' .

wood n de n ieuwe, kn oppe sensa t ie von het doek, ROBERT
TAYLOR, nieuwe triom fen viert, th ons me t de lieftotli ge
oc trice BARBARA STANWYCK . Men verz uime de z.e film
nie t !
5121

.

em
.: _. _. . .. .

,

I

'~"

K leedfn g .Itch t

!

,f;iclt~"

Hopjes
Stokjes in fijne Chocolade,
.

•
Overdl

•,

i

W. S. VAN DVKE

a von d s 7 u 3 0 in de bovenza al va n

•

•

een ware ·delicatesse.

,-- -- ----_ ... -- -- --- _..__..__ ._- - - . - _..

· . Bob Toylor,Am.i1(o·so' i~d.
new boy·lrlend, Is bock OB
the se'e.B In his molt soul.'
'hrJllJng rcmcncet Whof
excite men' for 'emlnlne
, heor' s when he crushes'
lovely Barboro Irt hI! a rms'

t'rll keumeub 51, te l. 389 Bultenzorg

•

zal het bestuur .g aar ne o ntvange n
o p Woensdag t1 Maart 'QJ7 des

•

,

0 A V I 0

•

VOET8AL80ND

·

-

O.

RA D EM A K ER' 5" den Haag.

va n den .

'

' . 5112

•

HORSE
WHISKY
_..!-_ -- - - - - -

25·JARIG · JUBILEUM
•

'

WHITE

gelegenbeld

•

.

a ro ma van
sche. heide is ee n w e e Ide
voor het mee st verw ende
verhem elt e.

•
•,"

I•• hl

•

I

•

,

HET
MERK!

Ve rlles~ Re kenlng

hel

HlIl'LIL MARl: 'MILLIONS
01' HEARTS ,G O "POP"I

Woensdog 2 4 Maort e.s,

NOEt··1T

voor

~.

•

Verslag over het boeklaar 1936, .
vastete ntna van de Balans en

«

-

I

ter ge lcgenheid oo nko ms t von do

uur ten kantore der venn cotsch ap
te Pon tianak.
1; •

,m'

met de n be roemden tenbr NINO MARTINI, IDA LUPINO,
LEO CARilLO. Actte, spo nning, vroolijkheid en zang!
Voor aile leeftijden geschikt.
.
Mor!Jenavond : METRO'S boeiend llefde sdrc rnc : . .

MATIN EE SPECIALE

•

. Punten van Behan dellng;

WA

•

><0'

,

THEGAJ'DESPERADO

,

April '· 1937 des. voormlddags ten 10

•

§

G LOB E !!.e den

5105

,,,

voorheen

'.

xMOSKOU· SHANGHAI X
MIS. DEZEN LAATSTEN .A VO ND NIET
Vooral : Poly goon Nleuws met Voetbal-wedslrljd

,

Hang-, leg- en s ptegetkas-

N.V. HANDEL MAATSCHAPPIJ
.•

-

ten hulze v.d . WelEdelG. Heer

.'.

·

's werelds begaafdste tragedienne In een
prachUge cteatlaIn
-

HE DEN KIJKAVOND
MORGEN VENDUTIE

den gebracht.
5102
H ET B ESTUUR.

•

het Jaaht
aanvang
7.15 en 9.45 n.m,

POlA NEGRI

all l'ara pattan Konlllgspiein 00li \

wat verder ter tate! zal wor-

3.

•

L=
•

KWH KHAI HAK Bro••

·.

-

AARDBEVING- . TRANSPORT.

kli d .IOU' Z·

N.V. HANDEL MAATSCHAPPIJ

•

-.

SEMARANG
MACASSAR

•

.

,
•
•

.' .

:

..",.

•

••
~

•

•

r

Regeeringstroepen handhaven initiatief
-De f talianen. aan he! Guadalajarafront
Uitecnzetting 'van den RQadc!l generalen staf

"

.
eorderingett
,

,

•

•
•

•

JI

d r i d, 15 J faarl (Uniled Press).
D e Defensiejunla vernker l, da~ genera al ~lIaj a 1l:Jndag J.I. den aanval del'
Italia ansclle en Duitsche troepen :lall
het Trljueque·8rihuecalront (1-1 mljl len
Noord Oosten van Guadalaja ra) heeU
gestuit, to en het gtheele ' garnizoen van
.\Ibacet e tot den ' Iegen aanval jlverginc,
De WiUen werden door de ·5neeuw te ~
ruggedren n uit Guadalajara lot voorblJ
Trijueque. ZIJ verl()re n op hun l e ru g ~
tocht over een abtan<J, van 1-1 nlljl ;'.3
ta nks.
:1

Natianalistisch com.
,
mllnlqlle
S a I a III a n c a, 15 I\L"\art (Transocea n), lIet communique van het nallo·
uall st lscho hoofdkwartler meidl, dat een
g)o~ mo to rlsce rde atdeell,llg' .c avalerle en
tercios glster het dorp Armuna, 15 kilo·
meter te ll Zuid-Ooslen van lien weg
Guada laja ra _ Cuenca, ,hebben bereikt.
GedurelUle
het weckelnde was het arUI·
,
lerievuur der Ilatiollallsten
Ir eerd op , de blli
laja ra. De rech le
n:lIlstische Jeger,
,

- - -• --_.•

..

. ~_

I

M a d r 1 d ; 15 Maa rt Ulavas). De
generate s!q,f hecft via Radto Madrld de
nattonaltsttsche bencnten u lt Batamanca tegengesprckeu, waartn be t . succea
van het res eertnasorrenster aan het
Ouadala ja rafron t wordt cntkend. Leugen op leugen stepetend, atdus de aenerale sta t. t racht het natlona llstlsche
c'J ro munlq ~ voor de ooeen van Europa
de ' schan dauge sch endlng van h et
Spa an sehe gebled door bult enlandsche
legers te verbloemen. Het communique
eet dan uttee n, d at het eerste euccea
der n aucnatate» yeraor.zaa ltt werd door
de p1ot.seUnge komat van vljf gemcto rteeerde ttauaaneche dlvtsles 'nan h et
Guad alalararron t, dle aa nvteten zonder
steun van een enkelen SpallJa ard . ~rclo
ot MQOr. Het oftenslef wetd ove(1gens
blJ .Brlhuega .tot staan ge bracb t, rw-p,arna
de regeer ingst roepen ' l)1et sueCe-3 tegena anvaUen deden.
.

.

sto ck h o l m , 14 Mrt . trran sO(ean). 7,0 0 'goea 'als alte Scandfnavis,ehe bladen beva tle~ Zondag
lIitgeJ" elde arWcelen omtrent hel
/foor.d· Eur opeeseh e 1ierde.dlgin98~
biok e'l den toest and welke is on t:
s t~ Cl 11 d~r 'd e v~k larln g Vl;m '(len
De.e flsch en pre m ier Stauning dat
D en e11l!l ~kim nte t ber ela is dee! t e
U fl~~t' ~Q1t eEtR dergeWke ge~lee.~.
3c~a ppeWlc ~ .v.~r.de.dlg l~ V.
.
Minister Han3son zegt i n een
ar.lfk el van djn h ahd dat ,verse·h ee,!. In '" Tld n fngen" , dat de po·
gi ngen ont t e komen tot vor m fng
van 'een ' Nixml . Ellropeesch verde·
dlgl ngs·
econO'fllisch. .blak
geen' get af wOr den opgegeven en
dat de ' ~ verkla r l n ~ v~n , ,ufnld er
S£aunl QV orntrent dle ~ ?e zlch (3 
pu'nt en . aanleldfng i s geteee3t om
del!e k1c eslfe wederont Op te 11emen
en aile qspe«ten ert an te bespre~
ken.
.

'!t

·en

. 1 e ger~

geput;lUceerd , ultgegeven dOQt den
.o p~rJ:)e ve l h.CQbe r
der - - bu lt(tu la.udsche
troepen aan h er. Ouada.laJara (ro nt,· d(ll
ltal1a"nschen genera :ll Ve:rgenZQlh gec1a -

.

tectd 9 Maart van het jUt 15 va.n .het

• • . II .

I

,J p p ~N

IN

_
0
==~,:,..==
,

!X!1!!!! ~i

.n.,. ej:ln

::s
..=~~~~=~
n l~I-.k() lo.n le
1 _C

S

, ~

I\ RT ILLERIEOUELS

Z.IJ

\t~er(,l e:\l .~J.l ~

blj!:lt!n ~ofllSt

tn .de

Yav~

bUs: ,w9Qn~ le .he~n , toe.D
plp,tselln g .een!ge ~cho.te.n k1Q.n)te~ . ~el'
vq,O sle .mann e,n v.tel <tQOd .l'~e r, zijn .be lde metgezelte:n .Wll:rdj!n .zoo .e w &,t tg ge ~

,\ UT O TE Wl\T ER

n

D .13

.H a a g.

15 Maart.

Een

a.ut9 m.et ~ y t l a n~ bouwe r:s ul t R Y s~lJk '
10 de a etuwe, di e op weg .waren n aar
e.en .v e e t~n too ns telli n g In :nel, Is te .Zoe- I
len van ~e prug o.\l(!r de Lln jl:O ge\l!\llen. :
aIle hl$lttenden .7<ijn In het rlv lertJeverdr~m~el1 .
.
V(\ N OULJl t:N .QJ.,IVU:R
:
,t> .13 n .1:1 a a g, 16 Maut. Voor '

hun vertrek naar Londen hebben vlce4
aQmlra"al Y~n Duhn e.n schout..blj·nllcht :
QI ~"'.le.r a f&t::b~tdsbezoeke n gcbraeh t aan
de ,mlnlste13 CollJ l) en De Oraeff.
~""'Jf;N\V.-t:ltK I NG

1

~t:CROLOWE '
D e n 'H ;l a g, 15 Maart. De ,M er
L. W. Straatm.an, . QUd-admll]lst rateu r
van de :;ulkertabrlek ,~T~sa lwa l1~ l", 13
overleden.
'.

.>-,

,
,

1--'
W r)..

.we.ek l1et
is

t Qe g etr ed~n · · .to.t .bet
.\'(e r l:c.~Q {Tl i t~ vo n de $:Q(lgr;e~ l~ i .

.Gs:u'l dbi
gete!d el
in:
en dat er mlsseh len wekell' zuUen ver1?open alvore
. n$ zlJ behoorlij k tu ncUon neerkDe dlplomatleke mede werker van de
"Observer" verneemt, dat men voorne.
mens Is de bl;paJingen inZtlke het terugrcepen "'Pll de ...I:ijwllllgers, die In Spra n~.
je 4lenen, .toe te passen, zoodr:a ·men
over eenlge 'ervarlng ~~pen$ de .wetking
der contr6le beseh lkt.

deo, .90t

.

OF. ,U NY,\ L OP DE "DJ EBEL ,\ NT.\R"

,
M a r s e l l I 13, ,14 Maart- IReuter) .
Het plaattelljk ma rIne-commando ·deeltmede, da~ de aanval ,op 'de "Djebel All tar" he t gevolg was van een mlsver4
stand.
•
' 0 13 goavemeur van Ma jorca heeft. In'
ant-woord op een protest van den ' Fr a n ~
tchen consul te Palma, gezegd da t een
natlonal1s tlsch vIlegtulg, ·ioeken d na ar
een Spaanseh seh lp, d at op de ..Djebel
An ta r" geleek, een 'bom: lIet valle n··tenelnde ;h et schl p te dwlngen t ljn vlag te
on t plooten.
.
Qe . aan val werd gestaakt toen de.
Fr a n ~ hE! kleu re n getoon d . w~rderi.

•

Kq NINO PEQ RQE
. A t ,h e ,n e, '1'1 Maart ·(Transocea n ).
Koni ng Oeorge Is .vandaag alhie r teruggek~~rd ·va n .een r9ndrels ·op het elland
Kreta , waa r de .be ....·oners hem met e~n
opmerkel.ljk vertoon .va n geesl9rHt ontvan1en ' hltbben.·
In ' PoIt U~e ktlngen ·1n de ·.O rlek5ch e
l1000Jstad wordt .commen fa ar geleverd
op he~ fel ~, ,d at he t eiland, :lletwel\C. ge.dprende 2 deeaden srevig aeh ter Venizelos gestaan heen (die ~eU een Kre~n7Ar Wi\3) 'th ans n ilar lhet sch ljnt mo na rchlstlsch L'I .geworden.
De prEmller, mlnlster Md axas. dIe ,den
Koning vergel:eld hee (t. werd eveneens
dqor ·de ~ reten zer bevolk1ng met geestdr1ft. Inge)laald.
_

.
:

I\LOH.\lE£NE 'VERKIEZINGf; N
D'u b 1'.1 Il,' 14: .Maa rt ,('(ra nsoaean ).
D~ ,Il JgefTIeelle ve t k le~J nge ll .voor ,h et JX\r....
. .HERQEIlLIJK SCiIRU VEN
lemen t In de Ieu c;he .VJ:.IJ/lt:ta t :roUen . n~
voor de kronlng ,van .Kon lng ,George Vl
8 a ' l a m a' n C 1\,' 15 Mu t t (Reu·." wol'den gehouden. De Dall zal QP 31
ter ). In een veertlg pag lna s tellen d her.' Ma art bljeepkonuU\ ,el l ' OP ,.1 5 April een
der lljk .schrlJ ven getlt eld "Spa n Je's .vas- aa'n...a ng ' maken met he ~ deba t · over de
ten" rnamt de Spaansche primaa t ka r- pleuwe l ~egr()QUng. Qnm lddellijk ,h lerlla
dlpaaUsldro OOJPa y .Tonin. ~a t de bu r- 7.11 .Jie Dall' ',Wordell on tbondell. Hlerl.ltt
gerooi'log, voot<tat h iJ g~iH lldJga ~ al I'.lj n ~ qllJ kt. iJat hE:~ .Jer~ehe ·'Iolk ,gevr aagd 'zal
een ml~Uoen mells~ilen l~"'ens ~lll 1l.l:lJ>p~rl, WQrden deh u lt ·.te .~pre%en· met ' betrek-,
.De ,\latl rlleen"'lch e , Je~gtl, di~ - sinds de schol: n geslotell :t:ij n _ over . veel ,vrijell lijd beschlkt, ·kort dtll d i~1I gekost. De W\maat :yerkJ.aar t, i:l.at "e kJng tqt d.ekwestl.e,omtrellt .ae,«e~lna-m~
J~"o -'
Ujd, hoe ong€,loollij k·llet otJk 1I10ge klill k~lI ~ l11~ t .. .: .. solda a tj e spelen in de :gra.u aattrechlers, welke' men In de reh~e lc , burgerqqrlqg een Jioor Ood .aao Sp.anj~ ~ an .den .te($c!len .VrtJ:s41at aa.n
t l;ltl aantrelt. Hoe wreetl·de wer kt llj khe1tliS tlte ;u j dar elljks 0 111 :dch heen zlef, drillgt daarblj nlet tot h aar .door .•:.•, , Opgelegde beproevlng l$. o~at . he~ Kan Inlng "van ' KQn l.»g .Otqrge ·VI. en a:tn . ~e
'. daarop volge nde E:mpire· con terentle.
. beeten voor zlJ n lOnd en."
'

.ae

~ al

,tegg eo~ :

.. To h~lI \¥.i th

.C6ri:s.tit.... tiQo...

lhe

Gem!?~nd

word.t,
.do t 'h e t loots te Vt:OQ(d ClQn f,.;on·
dhi is. Sorol1" i9~ kring~n .me.e..nen, dot hl'lt ·. ~ong re.s· rn9O~ li jk
,v09rwQord,elljk v9Qr .den .tii/·lj yon
.een jClo r de regeerjng ~9 9I;1n..XQ.Qrdeo.
.
.

,- - - -- - - ---'
,
V(lt;cdClIlslcul
'.Of; P.\VS

•

a t l c .a a n s t

a~,
Helllge Va "~r

15

~ art

(Reu ter). 'De
.l al · den
eerste n 'Pa asch da g de Pontlfh:a{e .lIcogrots In de S~. p,leter bljwQneo. WJ ~a l
de rwaarts ged r;r.gen word ltn ' in de , '~c a l a
gestn t-Orla. Walin~r lie.t ,wede:r . ~(l ~ 111)
gezond held h et tpelaten z,,1 (113 Pap.;J vail
het bale.on zlJn z~ge n' Y r ~.1 et OtJ:ll l.even .
.taplill
--

E.RUPTI~ Ii\S(~:\.I.\~~'A.•'-J.\

.T 0 k 1 .0. 12 Ma~r~ ' IDQmeU.- De
4\,l~,1.m ;:l.yama n ap lj KArijlzawa .kWllf!l he - '
tlenmldd~g ,tot nltbarl$ll"g E:ll " lQs:rtte
Jilkkc wolken zwa rte rook ult. : . .
.~en groo te ttoe... ee llu~ld a$ell .kwaJU ,
neer In .de omllz.se!lde didrlct~n el'~ beschadlgde het . te velde staan de gewas.

•

•

•
•

•

.voststellen pf .he t
~9r:i9~es '01 ,d(ln n ie.t .de re:,gee.. '
.riogs.v.e r.ontwOQrdelijkheid ,9.ls ge·
....olg xon de re s l.l l.to t ~n .der jOllg·
ste' 'I(~ rki e;tin~e n zol OQ~"'Qli r.
dE:o. De yoorzitter . . .o n he t .Con·
·gre.s J9wol,odoJ" ~ehr.u y~ ~ k to(l r.•
de ~ i ch gistc(ovo(ld hie r.t~ge(l ,

'V

l erlmul
----:-'7'"

.

5 ' Maa r.t

W

~ w.i i gen , t ~ h !i: bl:i~o be~90rd ·

. _-

,

•

,n

wond . dat zlj la ter over leden.
.
id
a dr
. ,. Maat t (R eu Ie r ) . 0 0 danks -het warme zon nlge weer was het
•
tlona Ustl"'lehe troepen door mJddel 1':1n
S .3 I a man' e a. 15 Maart .(Ua. hederi. 'ootrekkelijk rustIg-aan aile "~Ou.
een overrompelenden a3"v,,1 belal1grijko ,vas). R.1dlo ,Naelonal maakte den 14den ten ' rondom Madrid. Relde ' zlJden ver- n elg.i e
Roode positle5 :ian het Jara ma fron t ver· ,de~ r te qtlddernaeht- beken(l: 8eder ~ sterken h aar ' posltl es en rusten ult na
overtl he bben. ,\ lIe operatles worde n door .de.n aan vang vall het ~tre n, l er aan ·het' de sneUe opeell\·olglng van de a anvallen
.Guadi\laja r<l,front werd on ze C!pmarsch en tegenaanvallen der vorlge week aan
storlllachtJg weer bemoei lijkt.
8 elg1o' s veiligheid
"
..
.
nlet o~d~~broken .. De ..w 1n;~te n Ill. de q~:o: ,/;let. Ou ad aJ~jJ\l' a fro n t. De reg e e dn gsa r~
~
"
, .
geloopen week "wor~~ n gere:nillleer,d, nl · tlllerie Is eeh te.r herhaaldeltjk · aeUet
,de' IQn.ame ~an 23 do rpefl, wlJ3'\Onder de aan de Gu ada l aJ ~ra- en Jaran ~t~onten' .U,ET JT.U.J,\.\NSCU,&
,.
. ' ~1'.\NJ>J'UNl'
.
Aanva l ' der Witten
B r 1I sse J
11 M . rt (H v J 'De
bela ngrljke sttateglseh e posill es Brlque·. sen elnde natlon",llstl~he " troepeneon g::l;, Jadraqu.e en Cogolludo. ·Qe vorde· centraUes ,te voor:komen. Gemeld w.4?rdt" R
c' e r ' rl
aa , a .as " - ,.
A v I I a, IS ~L1art (lfavas). De cor- .rin gen be<iri!8en 40 k llome~r over eell: da t ·regeerlngsvUegt-ulgen . de · n a~lona1ts- tm~J;.~~~~\U e:::eU~~ '·~~~~;n·;a::~~~ i
re spondent van Havas d'l(osplt al, meld t : .fror"\t ,van 20 .kllometer. ZOnd ag warfln tlsch~ ,pt)I)ltles aan ·h et $JUadal;\J ara(rQo:1 ~f' r~~u,.,en .van ,iklglj!'s velUgh~14 l{l10.000 ~Ian regeerin, st roepen vlden , 15_ ·de nationaU.stlsche troepe.n gedwollgen gebQP1lx\rdeer~ . en · gemttra}lIeerd tU:l:b ')neemt alS EnJj:lllan4 ~Q. F(anl\rijk aldus
rust te nerpen In verba n<l m~t re ge n l~ e n , ter'Nijl ,na tlQn aUstlsch e ' ~ lIegtu lie n l " kl at. '. ' . .
. ' . ' ..
•
.
'
.
te ren op :t:eer henlge wlJl e In de rrljue~ en storm...De 'llationa Ustlsche vllelJtUlgen .de regeerlngsll nle-s .IIlo den . Aranju~c~ ~.~( e a ~r. m~n v~n '8ez~gbebbe:nde ~~ de.
que· · en Brlhuegadistrleten aa n. De , bleven .ech ter :ileer actlef en !xun!?a nl ee".. tor bestook ten" Ook aan h et Ovledolron~ II ·~ ,n h ~t ~11~rll\an toe. ,dar' <I1l!~e ,1ta .
-" ,
'.
.
""nii<:" e .'Iet", ar ng ,wetd a ge egd n a..anvallen werde n legen lIet Illvalleu van d eu .op a fd'J ende wlJu de . re ge e r l ng$lI ~ beperken de o!*J;"aties ~Ich tot art-Illerle·; tint " 13 nt:lglsthe '.Iege1:lrlllg · a an I,taUe
de du istern is g~taakt. De WIUen ha nd· ,:11138 In den ~IJ uequesectQr.
duels.
. d.eU t~s t ,h ad ·vo()rge:legd -''(an .d~ Delgt.
h aafden aile de .Iaats te dagen veroverde
sotte Pilla nan Enj elandlJet-re trende het
posities.
.
,\t'GE'S.,\ GEN
REO HElUNGSCRISIS VERWI\CIl'r?
Wes t~pjlF.t, .wilarlo ,erop -:wQI:dt , ~ w~qe n ,
•
¥
,U NV,\.Lf,.Jm
da,t Dv.1t-.sc:hL'\nd Ila E:ngehmd en Fran k8 Hegeerln gsvhegtulgen werde n l1eerPar IJ s.'. '15 Ma art (Havas). 'Vele ·z:ljk . h et bClIln;iel h eeft aaovaa rd dat
gescho tell.
bladen melde n, da t ,de Spaansc he a m· Qt:Igle .t:en ge.wt\t\r'bQrgdensta a t ' Is ge~
De \vUlen giuge n gister In het Jara.~
t:U'aqu lstaln g ls ~ra von d n aai, ,worden ell geen ga ran.t.
.
.
.
mll:lpt: Aile
v';'
k
e
nd met
..
malrollt tot het oftensiet over. Zlj V;or· r lng' lro e ~ 'l
"
.
.
.
.,~
da b
kele da·.
INCIDENTEN OP FASCJSTI SCHE
derden, ondan ks den moSthgeli teg en ~ Weraell afge
den !:leze
. SpaanVERG,WERINOEN '
stand valt de goedgewa pende rege e rl ng~- ,vordet" en d W
;'
,
•
troeper~, -I kilometer. Zlj ' bezeUen eell ·Roq :leil Ifeten .200 dooden ach ier. ' 10 'Re-'
a
a u rro llb g
•
eerlns svlle till en, W
3
usslsch
.
e
t
,
I
;la r Z
egee
rd
-VOROe.ttt NG EN DEft WI'Mt:S

GIFT VOOR GROO'CE KEKK
D e n H a a g , J5 Ma a rt. De kerkvcogden van de Nederia ndseh Itervorm- :
de Kerk cntvtngen van de Konlngll1l ee n
gif t van / 10.000 al s bljd ra ge In de kosten van de verwa rmtngs- Inetcttatte. wel- :
I$.~ j er gelegenhe ld van het puwelljk de r '
Prlnees In de Groote Ker k werd aangeIegd .

D en -U a. a ' g, 15 Maart. De
J e r .u i!: Q. ! e ro, ,14 .M;aa;r-t · U~(l\1tf r). KN.A.C. en de A.N.W.B. zljn In on·.;. .
3 J oodsche kolonlsten zijn Zpnd.ag(llor,. derhandellng get-reden over herstel ...a n
Cit)) _In de J.\e\l.....E!1.s vao :O~rl~
~en d.e in 1935 ... erbroken samenwerJdng.
.
wilarj.$

•• _

D e n II a a g, 15 Maart. 'Heden avond Me ft de Kon ln gln een diner aangeboden aan de gezanten en za akgelasn gden. bij Hr. Ms. Hof geaccredtteerd,
pe ministe r va n Butteula ndsche z aken,
Ihe. mr, A. C. D. de Graeff, benoorde
mede to~ de genood lgden.
.,
~

J,u:n.s·r.u V.\...,'l

1I "~ ~~l.Mll

h,lpd~ r:.l a,,&' . e: ~ va U.t: n .

, Fa scl s m~.

waarln aile maat regelen WQt .•
,den voorge~ h re ve n . die dWl de ve:rca hala de lJel\ouu oprukl. ls than$ l!:lbt! sc h illende a r ti ller iereglme.n t en .lnoete n _'de n s poorwer van .\I:1I1r ld lIaar Sararo.s· ,wQt,den gell'~men.
.,
sa aangekomen. De-ze spoorwer wordt

'

J e r U 7< a I e m, 14 Ma ~ rt (Trans.ocean). Een nl eu we golt vau terrorleme
lop de Joden Is u lbgebroken In NoordP ales ~l na . ~n ver volg op he t berlcht om trent den mooed op t wee .roodscne
scn aa pberders op Zaterdag j .l., wordt
I th an s ber lcht dat een drletal Joden ver111100(d wcrd op d en dorpsweg nabit Tiber las. De polltle rnaakt blj h aar ond erzoek n aar de daders gebru ik van: speur hQnde n, (loch baar taa k wordt b ljron(le r
v.erzwaa rd door h et tel.t, d at de ArabiJioChe bevolklng elke ln llc,i\tlng hlerom.
trent welg:ert te ,verstrekken .
De autOrtteIten .koesteren de meenlng
dat deze nteu.we daden van terrorl&me
In ov:erband moeteo worden gebrach t met
4e 'vele ~ botagegeva U e n , welke kortge.lede n voorvJelen in Zuld· Palestin a ,
hoofdn ,ke.lIJk In ,~ e omgevlng Y@ .Jaffa .
~n w~l 1t.e tn sonwlgll: g,eY.lI11.e n ge.r~~J;tl
w a~tn -tf3i'!1 A{8,lJlli:.Chtt dge.IJ~~m.ro. ll:.n.

,

DI P L~\lA7r E N· DI N ~ R

Den Jl a a g. 15 Ma att. BIj kon lnkl ijk beslul t Is bepaald, dat de Nede rlandsehe zomert-Ijd dlt [aar zal duren van 22 Mel tot 3 OCtober.

SABOTAG
, E IN U ET ZVlDEN

Th . Slatl ll ing

•

DE ZOJIERTIJ D

Terrorisme

on;l~t

h..u dnekklg door de Kq Jden verdedlrd.
Een later conununlque meltll, dat de Ita.

,- •---,

-" I

--- ----

•

Palestln«

De .terugtoch t der Itallat'n:>we troepe n
"" o(d ~ bewezen door de ber lCllten "va n
.M waarnemers In de rege ~d n g~yllj! g~
tu lgll:n, terwljl de d oor de Witten tegengesprQlcen Inna.me van, Trljlleque gemak.kellJk kan word en aangetoon d rM t 10W':9 ; .zlj kan oak bevestlgd worde.n .door
de In de keld er s van het dorp gev.angen
geno.men Itallan(!l1.

In het communique wordt cen

V.\N OVUI, O(,IVIt: R EN LVNN TE
LONDEN
.
.

.. ..

------~-----'

Nederland

. Vlt rJssa bon :wordt gemeld, dat he t
hootd der nrrtecbe waarnemers aau d e
Spaansch-Portugeesche grens MacDQnakl een lnspectlet.ocht langs de grenseteden h e,eft g~rnaut m~.t het cog QP
de lo voed ng van de cQotr61e op .2P dezer.

Y.\N ROODEN
G~N ERALEN Sl~P .

tler

De Contrale

bU.

I

_. _

•

Lon 4 e 0 , 15 Ma art (Havas),. VI<:eadm lraal Vaq Dulm, sch9ut-blj -nacht
Oll... ler en generaat Lu nn ~U n b ier ge arrtreerd . ZIJ wcnen hedenrolddag de
zittlng de r Non·tote rventiesubci>Ill001$slll:

UlTEE~ZETf ING

Mod r id, 15 Moor t (Havas). ' Ten gevolge von
de gevechten von gisteren hebben de regee"ringstroepen
het initiotief 0 0 '1 he t Guodolojoro lront hernomen.
Zi j he roverden he tdorp Vo l de Arena s. In he t begin vo n den middog trcchtten de Wit ten Tri jueq ue te
heroveren. Twee co lonnes 't rcch t ten her dorp bin nen te
d ringen, doch de regeeringstonks hielden de oonvo llers
tegen. Vervol gens openden de milicios, onde rsteund
door pon tse rou to's, een tegenoffensi ef, woordoor zi j
den vi jnnd noop ten ,te rug te trekken . Z ij he rove rde n
Vol de Arena s ' e n nomen 31 Itolionen gevongen. De'
luchtmocht von ' beide porti jen nom 00 '1 de opero ties
dee!. 4 Not ionolisti sche en 2 regee.ingsvliegtuigen werden neergeschoten. · No de innome yon Vei l d(l Arena s
ving ee n or till eriedue l Gon, dot tot den ovond voortduurde, doch geen mer kboor resultoot opleverde.
' '
Tegelijkertij d hod een hevige ,s trijd in de n Joromosec tor ploo ts, woor de regeeri ngsortill e rie in v(lrbona.
l)1et de ge roppo rteerde g roote 'no tiono listische troepen_.
'
concen tro ties het bombo rde me nt opende.
Desondo nks ginge n de Wit ten tot de n oonvol oV,er,
die versch eic;\ene molen "werd ofgeslogen. · Ten slotte
bereik ten de door covolerie , onde rsteunde ·W itten de
regeer ingsloopg roven, doch 'de no tiono listische oonvol
,
werd ten slotte o fgeslogen.
' W itten tcrllggedreven

De Italiaansche interventie

Noo rd-Eu ro peesch , ertle''',ligillgsblok

._ ..

"

.-

•

•

BATAVlAAS"CH NIEUWSBI:An .van Dinsdag l o
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Egypte

,

- -

Egypte en de Volkenbond

Door het weergalooze sueces van de
Lon de n, 13 Maart (Transocean).
Fransche Detensleleenlng zit Blum steviger In het zad el dan oolt te voren . z ocats reeds werd gemeld, heelt de
zetrs Is zljn posltle daardoor aterker z ngetscbe regeerrns den secreta rts-segeworden dan van- menlg n tet-Rcoden ne raal van den Volkenbond Joseph
premter in de voorafga an de Iareu, Men Ave nel verzocht een bultengewone z l t~
Is In scmmtge krlngen htercver wei waf. tlng van 'd e Asaemblee van den v olken verbouwereerd. )Nlet dat men daar aan bond bljeen te roepen met het doel
een fiasco van de Ieent ns gedacht had. Egypte a la lid tot den Volkenbond toe
maar In aanmerk ing genomen de telle te laten.
aankjach ten van vcoraanstaande pollDe T im e s schrlj ft, dat nog geen
, tiel en eendeet van de pets tegen het datum Is vast gesteld voor het h6u den
t lna ncleel beleld der Volksfrontrege e ~ van : del e zlt ti ng , eanaeeten eeret
ring, had men toeh nlet durven getcc- he t vraagstuk der capttctettes meet worven en ho pen, dat de Fransche beleg- den opge lost, cpdat ee geen twlj rel meer
•
gel' en de Fra nsche patriot van een bestaat nopens de atge heele ona rbanh aast cnbegr ensd vertrouwen In de doet- keltjkheld van Egyple.
mattse aanwendlng van hun spaarpenEenlge vrees wordt ultgesproken ever
nlngen door de huldlge regeer der s ecu- de hcudlng van If.alti! teraake.
den blOk geven.
,
Ult c eneve wordt gemeld, da t aldaa r
Maar he t wonder Is geschted. En dlt Is bekend gemaakt dat de secretarteIs temeer verwonderlljk, wanneer men generaa l van den Volkenbond den 26~
de mentalltelt van den Franschen petit
sten Mel a .s. heeft voorgesteld als d a~
~pargneur kent. HO 13 van een con ser~
t um voor de bultengewone zlttlng n n
vattsme en een jVoon.lch ttgheld In de be~
legging va n zO n teeder gekoesterde ro us, de AssembMe.
Men zal zJch herlnn ere n d at de ge·
welk.e mell elders nauwelljk.s ken t. zelfs
de opposltlebladen zltten een welnlg wone zlttlng van den Consell op 24 Mel
•
verlegen met het geval. En nlet mlnde r a.s. zal aan van gen.
de Dultschers, dfe nog ma ar eenlge da ~
gen geleded In hun commentaar op de DE :\IILlT,\l RE BEZETflNG I N DEN
f1 nan cleele polttfek van de Fran sche re~
SOEDAN
geerlng een zekere vree3 lIeten door":
Cal r 0, 13 Maart (Transocean ), De
.schemeren .over het succes van den em ~
onder..staatssec
re tarls In het mlnlst erle
prunt de defense natlon ale. De En get~
schen zljn In hun enthouslasme over dlt van Oorlog generaal Ibrahim Pa sJa Is
succes mlsschlen nog luldruchtlger d an naar Kha rtoem vertrokkt'Jl ten ehlde
de Fransche bladen, die de regetrlng met den gouverneu r-generaal van den
steunen. De Manchester Guardi an An glo~Eg y p tlsche n soed an de d etails te
sch rtj n , dat Blum mlsschlen zal blOken besp reken van het vraagstuk Inza ke he t
een der grootste Europeesche staatsUe- handhaven van een Egypttsch garnlzoen
den van 'deze eeuw te zOn.
In he t condominium.
wtj dlenen Blums trlom r ech ter In de
Men t at zlch herlnneren. da t bO het
julste verhoudlngen te zlen . Daarblj m ag nle uwe En gelsch-Egyptlsche verdrag aan
voaral nlet ult he t oog verloren' worde n, de EgypUsche re geerln g het rech t werd
dat de Inschrtj vlng op de leenlng eerst verleend troepen naar den A n glo - Egy p ~
geopend werd na Jie rtn an cletle reorga.- tlschen Soeda n te zenden, doch het werd
n lsatleplan nen der regetrlng onder den nog nlet vast gesteld op welke wljze deze
druk van de open bare meenlng. Er zal clausule van he t verd rag zal worden
nu paal en perk worden gesteld a an de ultgevoeroi.
kwlstlgheld, waarmede met 's land s gel:
De Egyptlsche Raad voor de Naf.fonate
den wordt omgesprongen voor soelate oe fensle heelt thans derlnltlef besloten
verbeterlngen . Het prinCipe wordt vol ~ een mllitalren att.ach~ te benoemen blj
gens Blum nlet verl oochend, .slechts de Egyptlsche ambassade te Londen en
wordt een wOzlglng gebracht In de toe- de n sta r van Egyptlsche offlcleren, toe..
pa ssing. IIIj moet het wei zoo zeggen om gevoegd aalt de Brltsch e mllltalre mls~
de trouwe volgellngen van de elgen p ar~ sle In Egypte, utt te breIden.
ttj en de communlsten ,n let opstandlg
- - -'--- ,-te maken. Daa r staat tegenover, dat de
•
Volk3Crontregeerlilg een groot deel van
h aar doelelnden met betrekklng tot de China
sodale poUtiek reeds verwezenltjkt heelt 1
_
en zlch dug" eenlge verlangzaming va n
het tempo .In he t doorvoer en van ver~
DOODENIIERDENKING
dere ma atregelen In he~ belang van de
vol~skl asse Un verO?rIoven. De wa ar~
S h an g h a I. 15 Maa rt (United
deerin g voor Blums werk d oor de direct P ress>. Met de n at1e~ en pa rt ljvlagge n
betrok kenen blljkt wei ult het felt, dat , in het geheele , land h alfstok huldlgde
de zoo machthr:e ConfMeratlon G~ne~ China hed-en de n agedacb ten ls der bij
rale d u Travail vaor een kapttale som de verdedlglng van Suiyuan gevanen
op de Derensleleening heelt IngeSChrC-jOlflcIeren en -rolda te n. De yoornaamste
plech tlgheld had plaa ts te Kwelhua,
•• ven .
Ondanks deze conc e.ssle aan den waa r honderden ge-sneu velden begraven
nuchteren economLschen 'Z in van het Uggell. Gouverneur Fu~yl sprak: "Uw
Fransch e volk bltjrt he~ toch ee n on-I bloed. vergoten bij d e succesvolle verde~
\ gemeene
prest atle van Blum, da ~ htj dlt d lglng van Su lyual1', heeft de h arten van
volk In al zljn lagen en geIedlnge n z66 400 mUlIoen Chin~zen gevuld en h un
heelt weten te begeestere n voor de ver~ Ivertrouwen versterkt In China's verjon~
dedlgin g van de hoogste n atlonale goe ~ gln g •door mlddel van elgen kracht".
deren. dat het zoo IlInk In zljn bul del Wang Ching-wei woonde als ver tegenheelt getast. Het doet dlt slech ts, wan - woordlger der Cen~rale regeerlng de
neer het vertrouwen heeft, dat het geld plechtlgheld btj. IIIj las een door Chiang
nutUg wordt aangewend en dat de ve l~ Ka t-shek In ,k lnsslek Ch lneeseh geschre~
IIgheld van deze belegging boven allen ven lofrede voor
.
f.wtjfel verheven Is.
net 13 nog nlet In btjzond erheden ·be.
----kend, waarvoor de oerenslcleenlng zal
worden aange wend. Een groot deel za l JIer. Stlltell
weI worden opgeelsch t. voor de doortrek.
king van de Maghlo
voor de uitbrefdln
vloot. Er wordt r
de voorgenomen ex sfe van
sche weermach t zlob. zou aanpassen blj
het BrUsche verdedlgln gsstelsel. lIet een
zou nle t meei' geheel los van het a ndere sadeu r Wj an
kunnen worden beschouwd.' In hoeverre ' zijn bezoe
er reeds mllltalre en maritleme samen. slech Ls d
h
werking tusschen Londen en ParUs be. heeft gevestlgd op een bepaald arUkel ,
sta a t, valt echter nlet te beoordeelen. d at In het dagblad "Der AngrlU" Is ve r~
Olfleleel zal er van zoolets wei geen schenen en nlet hee ft gesproken over
spra ke kunnen ' zljn, omdat de nleuwe "weerga loos grove en ongema nlerde"
verhoudlng tusschen Oroo~~Brlttannle taal, welke door de Dul ~che pers zou
en Fra'nkrljk In geen en kel docum ent Is zljn gebru lkt
haar protesten tegen de
vastgelegd. Oft beteekent echter zeker beleed lgende opmerklngen van burg e~
n let.. da t er geen overteg zou bestaan meester fti?rella La Guardia van Newtu sschen de resp. generate staven. De York over kanseller HItler.
betrokken en zljn nog steeds n let ver~
Voor t.s wordt medegedeeld, dat m l~
geten hoe het organlseeren van de nlster Von Neurath den Amerlkaan~hen
Engelsche hull' a an Frankrljk en Belgle amb:lssadeur verklaarde dat de beleedlIn de eerste Augusf.usdagen van 1914 ZOO gende opmerklngen van burg emeeste r L1.
veel te wensc hen overllet wegens het ge~ Guardia overa l In Dui t.schland een storm
brek aan contact f.usschen de Fran ~he va n vero ntwaardlgln g hebben doen op·
en de Engelsch e mllitalre lelders In de gaan en dat he~ daarom nlet te verba·
jaren, die aan het uttbreken van den zen Is dat de taal, welke de btaden In
oorlog voorafglngep.
hunne protesten gebru \kten, buite nge~
Ret Is evident., d a~ Frankrljk en En ge ~ woon hertlg was.
land thans maatregelen treffen om
Von Neurath vestlgde verde r nog de
straks nlet verrast te word en b lj de aa ndach t van den ambassadeur 0 1' de
Jlquld atle van den spaanschen b u rg e r~ tallooze a rtlkelen. welke den laatsten
oorlog. Volgens den d lplomatleken me~ tijd doo r Amerlkaa nsche dagbtaden en
dewerker van de Manche3ter Guardi an tljdschriften "Ztjn gepubllcee rd en welke
zou er reeds ove r deze quaestle een over- boosaardl ge aan valle n bevaf.ten op
eenkomst bestaan t.usschen Fransch en Dultsc hl and en de voornaamste Dult.sche
en En gelsch en. Ofsch oon ons nlet ge~ d -aatslleden. terwOl htj In het btjzonder
openb aard wordt, waa rln deze overeen· zlnspee lde op de vooraanstaando rol,
koms~ besf.aat, mag aange nomen wor· welke door de Amerlka ansche pers werd
d en, dat ztj ultgaat van het stan dpun t, gespeeld In de Jongste perscampagne,
dat de beida partljen zeer sch erp om. wa arln Dultschland ervan werd beschul ~
Iljn de elsche n na ar voren zullen brengen dlgd dulstere oogmerken to koeste ren
en zlch · nlet zullen laten Intlmldeeren ten a anzlen van Spaan3ch~Marokko.
door i,welk land of welke groe p van l an~
.
den ook.
.
DE ST.\ Y· IN~ST.\ K ING :
Engeland Z'}ll zlch voor het ultvoeren
van zlJn voor nemens op dlt punt van
0 e t r ") 1 t, IS Maart (Reuter). De
de. ztj 'h et Indlrecte. medewerki ng van rechtba nk he ert het verzoek van de
de Domin ion s willen verzekeren. De .\ Chrysle r Corp. IngewUltgd om eon r«ti~
quaestle .zou op de Imperiale Conferen- te rlljk bevel to t verwtjderlng va n de
tie ter sprake worden gebrach t. Als sta.y· ln-stakers In haar labrl eken. · Het
• dan ten mlnste' de Spaansche tragedle bevel eischt de ontru lmlng van 'alte fa ·
nlet reeds ten etnde ts gekomen. · , I
Jbrleken voor den 17den dezer.
.. .
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Mussolini in Lybie
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111 %
Ned. Ind. Escompto ~ MIj.
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Handelsver g. Amsterdam
534 Y..
x ctont ate Bank
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16.
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. 30
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J 9n~
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13'
J ava Chi na Japan Ltjn
•
109 %
~II Spoorweg MO.
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100
,\ L L E R \V E G ~ _ _
Philips
,
3.5
Rubber Cult. Mij. A m s t ~ rd a m
335
R o m e, 14 Maart (Transocean) . InternaUo
213
MUSoSollnl heelt zljn rels over den kust. Llndeteves Stokv s
183¥.!:
weg door Cyren aica voortg ezet.. UIj heen Mljnbouw Mtj. RedJang Lebong 200
een bezoek gebracht aan de monume n ~
ten der oude Grl ek.sche en Rome lnsch e
S lo t k 0 e r sen (Aneta )
besch avlng en de hulde betulglngen der
huldlge kolon1sten en der Lyb1s.che In ~
13 Mrt. 15 Mrt
boorllngen in on tvangst genomen. Het
langst verbleet hlj te Cyrene, atwaar• htj 3% Indle 1937
• 95"1,.
95
loowel de Acropolis e n de oude te mpels 4% Indle 1934
100"/ 1' l Q{}'l'/ ••
bezoch~ als het terreh\ van de mo<lerne 4% Indle 19343
l QO"/ 1f
"
ultg rav ingen. Te Derna schon k h lj 5~'a % Youn g (m. verkl.) 30% 100"'/
30%
80.000 Llres aan een Moha nuned aansehe Amsterd am Bank
16.
163lA
Uefdadillheldsinstellln·g. De Islam leUsch e J ava.$che Ban k
305M!
voorm an nen zonden ht'm boodschappen Kolon lale Ba nk
86}'.
6'1
vol woorden van 101, terw tjl troepe n I n~ Ned. Bank Cert.
1 90 ~'a
1 90 ~
lan ders ult het bln nenland en van de N. I. Escompto Mtj.
119Y.
1l 9 ~~
vera fgeles en oases zlch la ngs den weg Handelsban k
171
112
sch aardeo om een gllmp van sJen Duce N. If. M .
206% 206
te zlen, terwlJl hlJ la ngs d e kust voort~ ·A. K . U.
•
73*
1I ~
snelde.
Ca lve, cert.
93
92
PhiliPs
348
348~~
DE R. K. KEn K IN ' ETI I (OPI ~
Un llever
170
169¥.
ClUes ServIce
3%1
3%
R om e, 14 Maart (TJ'an.wcea n) . Shell Unlon
25Va
25'/ ,.
De R. K. Kerk h eeft een belangrljken Sheft UnIon Cum. pref. 77%:
111,
stap ged aan me~' het oog op het 'Iestl· U. 8 , Steel
911a/ •• 91%
gen van Haar gezag In Oost-Afrlka.
Ana conda
50'/ ,.
SO'/ .
BIj beslult van het jongste Concllle Bef.h lehem steel
76%
75¥t.
van Kardlnalen moet he ~ geheele gebled Mon tgomery Ward
50'12
50%
onder Itallaanseh bewlnd In Oost -Arrlka In tern . NIckel
53% . 5'H~
verdeeld ,\-'O rden In 5 VIcarlaten, welker Oeneral ElectrIc
U1~
44~
gre nzen zullen sa men vallen met die van standard Brands
12
11'"/ "
de ltalla ansche bestuurs-dlstrlcten en General Motors
50'/ ,.
49¥..
die gec06rdlneerd zullen worden onder, k~n riecot~ Copper
50"/ ..
50~
een opperste Pausellj·ke Legntle.
Borsumlj
218
211
Tot dusv er was de R. K . bevolklng van Internatlo
216
214Y2
ltalla ansch Cost-Afrika onderworpen Ltndeteves A 300 nom. t 82
18'
aan het gezag van den Pauselljken Le~ Al g. ExploraUe '
1 '17 ~'a
178~
gaat voor Etl:ypte, PalesUna, Arabl~ en BHUton Ie r ubrlek
604
610~~
Translordanle.
KqnlnklOke Olle
43 3 ~'2
430%
J a va · ChIna · J apa n-LlJ n 109
109%:
•
1(:0n . Paketvaart Mij.
199
200
SCheepvaart Unle. r ' . ' 14 0 ~t "I39 ~~
f'rallk rijk
.. ." l'Ieln,' SfoombOOt ' & iii:" . _ .. :
---~~
• ' £tilt. MIj. Vors ten l.
44 .
37,/:z
H , V. A.
"
538
534 Ya
De Defen sie lee ni ng
Arendsbu rg
4461Ja 445%
Dell 'Ba t ,Tabak
31 11Ja 312
P a. r tj 8.
t5 Maart (l-Iava.s). 'De Dell Mij.
35l
354
tweede tranche va n de oefensfeleenlhg. Oostkust
I
' 1251Ja lan 'a
waarvoor de Insch rljvlng 01' 16 dezer zat 8enembah
.'
365
311
geopend worde n, zal 2~1 of 3 milliard Malabar
358 ~'a
bedragen. Uet julste bedrag zal om 11 'Mlch lels Arnold
225
221
uu r 'savonds bekend worden gemaak't 'Amsterda m RUbber
338
335\,
door he t mlnlsterle va n FInanclen.
Ban da r Ru bber
315
319
,
~ u m a t ra Ru bber
316% 316 Yz
BELANGSTELLING V.\ N KOLONnm
Malan g Tra m ·
81
79 Yz
Serajoeda l Trant
, 44~~
P a r Ij s, 14 Maart , (Transocea n ), Besoc}c l T abak
2011/1 205
AIs: gevolg van een tweetal nleuwe de~ Nlsli
185
190%
a r~ '4
Nederla d
0 7'
100"/ ..
an 3
· 99%

al·

136
125
266
215

26.
210

rctnereete koersen, nad ru k verboden l

15- Maart
•

A'dam RUbber
Vorstenl.
Jt\t~rn af.1o

,

.

II ET VERG,\.\N V.\ N DE ..SEJIERK""
l\.{ 0 s k 0 u,

14 Ma art (Tran.soc"ea n).
Het zhl kcn van den Russlschen tjsbreker
..8emer ka " In de Zwarte Zee, waa rblj de
gehee le bemannlnll bestaan de ult 36
koppe n ver dro nk, heeft thans geleld tof.
de arrestatle van een aantal vooraanstaande per sonen In de sc h e e pv a a r to rg a ~
n lsatle voor de Zwarte Zee.
"St:KGO OKOS KO NIKJDSE"
1.1 0 s k 0 u. 14 Maart (Transocean ).

Katl nhl heert opdracht gegeven den
naam' van de provlncle Noord-Kaukasle
~ veranderen In Ordskonl kldse, zultes
ter eere van de n aged achtenls van het
vroegere hoofd van de zware Industrle
van SovJ et-Rusland. De fabrlek voor
oorIog:smate rlaal en ee n stad In het
Don-kolen-gebfed, zljn e'o'eneel1$ omge ~
doout In ..Sergo Ordskonl kfdsc".
DE RUSSISCIIE GOUDVOOtlR,\.\ D
M 0 s k 0 u, 15 Maart (Reuter). In
tegenstelllng to t ee rde re berlchten wor d ~
votge ns: betr.ouwbaarder raming de goud rese rve der U.S.S,R. vastge-steld op een
bedrag van tussehen ,de 200 en 300 mn ·
Hoen pond sterlin g.
,
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Cult. MU. Vorstenl,
(ntematlo
Llndeteve.,
Band. Klnlne
Unie
JapanllJn
Rott. Lloyd

•

- -

,

Arnst.'.

N. I.

d~

-..
- -- .
~JOena
-- BOellga
Arlana
- BodJong
'"
139'1.140 " --

~~omp to aand ~ .
if. V A . •. : '

•

-- - - --- -- -- - -_. ,
- - --

•

Javasehe Bank ·
Cert N. U. MIJ·
Hande4 bi1nlr:
Kol. Bank
Arnst Bank
Rott. Bank

- -- --

-

-

•

-

- - -. -- -

"

.'

--

- -

-

-

Abrah am saven lagln Is benoemd tot late
plaatsvervangenj, ,volk.scommts.sarls Yoor
de zware Indu strle. ,

,

Ha ndelsban k Kot. Bank

33%

M 0 s k 0 u, 14 Maa rt (Tr ansocean),

I!:u:ctt

S~ %

Na b e u r s .

"t5;I
655

•

•

15 J.laart

De Duce werd begroet door de n kad l,
dte o.a. zelde : "De 400 mlil ioen Mohammedanen ter wereld zullen nlet cnversch lllig staan tegenover de bljzondere
aandacht veer- den ' Islam, waarv an de
Duce bltjk geeft en zullen door mlddel
van taetbare bewtlzen ulUng s even aan
•
h un ne dankba
arheld".
•

E~N H EN O E ~U N G

__

~% Obl. SIAn.
4~~ %ObI. Volk:flu l~

D erna Lt n y a, 13 Ma art (Havas ).
MussoUnl arrlveerde heden In een door
hem eelt best uurd vUegt ulg te Derna
Lynla, waar hlj op en thouslaste wljze
door de bevolklng werd toegejutcbt.

fl . S. S. It .

5.,.. .. SOIO$Che £1. _
- 6.,.. ObI. B'maa Elt.r.
6 % Obl. Runbang .
- - 30· ..
Electr. ,
nsuna Boer.
Vmc. • MIl,
- - 5 OJ' Java H yp.
Bank
- Obi. Java Uyp.
Bank
. 8% ObI. Java HI P.
.

,

•

90

5% Obi. Bd. Klnlne

Handel en Nijverheid
,

\

• •

BIAn '·

19lJ7 - 'rWEEDE

&"" Stm. Cht. Tr.

. .'

Italie

,

,

~Il\a rt ~

__

Huitelllaud
mums

•

•

•

I

- -- - - -

•

,

..·

,.

, ',

,

·

lJATXVIAASCn NIEUWSDl:AD

\
"' _ .1

.

,

- - -- -

-

-

- - .- -- - - ,-- , -

Beurs te Louden

--

22 .

. "- --

Wlsselkoe";'en
,

,

,

,

Rub ber Plant. Inv . Trust. 46,6
w a ctcan 3 %% .
101%

,

1'.

Awu/eeleu "JIorsten ltnulou'

r. A'da.m

Z l eh~

A'dam
3 m id A'd am
2 mid, A'da m
• m id A·dam
5 mld ' A'dam
T . T.- Londen
ZleM Londen

De Bauquo de Frunce
Dlscontover la r ln g a ;1Rsl a a nde ?

..

. P ar IJ s, 13 Maa rt (Transocean ). De
"ParLs M id i" verzekert, d at de Banquf
de France binn en enkele da gen haa t
dlsconto zal vertagen, hoewel men nog
nle t heeft vastgestetd or dlt "met. 1 dan
weI met 1%% %.,1 geschteden .
" P,\ NG ER,\ NG O"

D en 11 a a g, 15 Maart (Ane ta),
De N. V. La nd bou w MIJ, "Pangerango".
•kee r t een di vidend van 16% utt. (vo rlg
Jaar 7 li % ); De wlnst bed raagt / 55.615.
I n 1936 bed roeg de wmst / 24.230.

30 ' <11&

9'>'/.
9'>'/,
S.91

-

8.9 1'
8.9 1.

8.00

tceeen

3 mil Lor1del1
T . T. Australll

8.00

lW I

-

.

1.1 3
l.U
l .8'l l/,
1.821/t

Zleht Australia
T..T. Amenka
Ziehl Amerl.ka
T . T . PrankrlJlc;
flit,
Zleht 'PraokrljJc
81/1
Zleht Set8'16 (Belga) 3JJ11.
T; T. OUlt.sehlafid 7)\1,
ZleM Oult"ichland 1YI.
Re13marken
_
Regb ter rdarken N.P.W
Zlcht Pual
61/ .
Zleht ZwIt.u-rland 41'/a
Weenen
341/ t
Zleht It. I11
9'1,
Zleht 8 tockho~ m W ,'a
Zleht 0&10 · .
45
Z;lcht Kopenh.
40
ZIeht Sall on . _
T. T . Br._lndIA . 6iJ/ .
T . T . Colombo
' 6?l/a
T. T . Japan
52'/.
Ziehl J apan
521/ .
Zleht Man ila
!U '
T. T. Uonllkonl
~"J'h
T. T. Amoy
~.w.
r. T. Shanghai$: M 'I

1;12
7.12
1.821/ .

1.1' 2 1/ ,
gila
RIl l

•

:lO'I.
1"$'1.
1YJ.

-

-

N ew · Y 0 r k, 15Jdaart (Re uter) .
lIe t Jaarversla g . van het. U. S. S te elCOlllcern toont aan, dat de productle van
gelpleUe en a fgewe rkte prod ucten ged u.re nde 1936 11.029.61 6 to ns bedroeg,
meet Is dan In 1935.
he t ll:een 47.6%
.
,

DE ltL\RKT TE n .\TAVIA

-

•

Amster da m
"

•
Ma rk
Pound s ter Ung
~ Dollar
Fra ne
Pr aag
Weenen
Vrtj e SCh ill ing

13.60-13.63 .
894 ~ -8 ,94 1/"

1.83

,

"

13 Mrt.

venter t c!'ugg eiOO/JeU

I lOg

•

•

De ta baksafdeeUl1g beZo"\t een vasten

..,

.

' Vl\ N PRODu cn;N

,.

.1

gro ndtoo n , h et geen In het. bljzonder bIJ
aandeelen N. V. Senem ba h MIJ. het geval was.
De scheep vaa r t r ubr lek wist ove r het
algemeen ha ar pl"ijs t e h andhave n. A:1l1Da nkwaarden bleven on ve ra nderd.
dee leil 1,{. N. 5. M. voeld en vas t er aa n .
R ubbers waren zwakker va n toon,
,De 4%'3 Neder la ndsche Jeen lng no waa rblJ Amste rdam Ru bber 2 pu nt en te'e rde op nl euw hooger.
ver loor.
De 3%'s NederIandoch - I nd lsc he lee_
nil1 g 1931 lag lager In de ma r kt.
Ook voor Ph ilips be.s ton d gerlnger e
Louden Iehvat ol1regehl1atl.(
·a nlmo. Uet fonds s te lde zlch le t/5 . bene ·
den het nl vea u vim glst er en .
L o n den, 15 Ma a r t (R eut er ). lIe t
UnUeve r za kle In tot 110.
begin
va n de drle- weeksche . accoun t
Voor h andelsvennoolsch a ppen ontbleek In zter 'ger lnge mal e ee n aa ns po\Vlkkelde zlch Ilcht. a a nbod .
De sc heepvaar t rubr lek was pr ljs hou· r lng om de verpUchtIn gen ult te breldend.
den , zoodat. de ma rkt een letw.tt o nregelmaltg aspect bood.
Sporen no teerden voor N. I. S. teta , En kele specula tle ve aankoope n m aa kbeter. Aandeele n t ra mwegmaa ts cha p. (en h le ro p een ult zon der lng. '
plj en ech ter baden een zwa k aspect • . · India n Irons· h a den o p den voorg rond
De m lJn OOuwrubrie k deed deh t1a uw en stegen va n 12.3 tot 11.6.
voor, hetgeen voorna melljk blJ a a ndeeOp de prodtid e nm a r kt wis t k1.toen In
len Moea r a Sipongi to~ ultl ng kwa m. IlInke mate te mon teeren : ee n gevo lg
Dlt fonds , hoewel ' n let afgedaan. o n t ~ va n a an koopen In GIza en Sak ellarld ls
van de zljde 'de r' s'pecula n ten .
moette gevoellg lager aa n bod .
katoensoo r t lIep
De Ame rl kaan sche atdee llng uotee r - ,' De laatd genoemde
.
de, In sym pa t hle m et New York, o p':' Tl,1 ~er da n sa punten om hoog.
De te r m ljnnot eerln g voor rubber ben leu w la ger.
.
Leenlngen wlsten n au..rellJks h aa r rel kte de shllUilg. La ter f13uwde dele
• piljs een ,weinlg a r.
i>r lJs te h andhaven.
: De Amerlka an.seh e a fde ell ng o pende
Amsterdam ntt t gerln ge ar ~ . lIohteUJk onregelmatlg.
,
ra lre
•
BerliJn optn l f1 a uw
•
A m s t e r d ,3 m, IS Maart. (Anetal.
•
Drle ma a nds doll a rs d eden pari en dlto , . B e r 1 IJ h, . 15 Abar t (Transocea n).
Lon den 1 ~ ct. d lsa glo. '
. ~ , aa nd eelen m a rk t. o pen de Uau w.
De m arkt blee! ka lm va n st emm ing, :. , re t publlek hleld zlch a f'zijdll{.
wa a r blj zlch welllig 'iaken oa twlkkel· :.' eallsatles va u de ziJde de r professio.
," Is traden op den voorgrond, zoodat
de n.
,
.
, Door het felt, d a t. Fra nk rlJK het vet·
n
prljs!luctu a tles ce n ouzeke r a a l~.zle
,
" ."
t t ou we ti' herkre~g. moes~ . merl ' hler" aart:'· v~ kregen.
'
koopen van Fransche ~IJde on'tbe.ten , . •
obllgatlema r kt was stl l va ll toon.
h etgeen In het ' bljzon de r blj de olle ~ ' : fa ll~o.ne y deed ,3 ~a to t 3%.
fon dsen , welke een zter sUI aspect 00·
den, to t ultlng 'kwa m.
•
New Yor k gCtlr nkt
Door he t. geb re k U\\ belangsteltLng " !
New Y 0 r k, 15 Maa r t (Aneta).
waren de sOar ten b lJ o pen ing z wak va n
loon . Da arna k wam de handel volko- De New Yor ksche beurs bood een ge·
men to t. stllstan d, T egen het slot ec h t~r d rp klen aa nbHk, doch de nadeellge ver·
werd opnleuw Hchte r eQc Ue geOOden.,.' ~~N U e n wa ren over het a lge mee n nl e t
.
PhUlp.s on tmoelte vroegbe urs vraaS groo t. .
van de zljde va n het publlek. ,Het fonds " U. s. Steel n oteerde 2 punten lager.
voelde vas te r ' aa n . Nadat koo pers wa · het geen eveneen s blJ Bethlehe m Stee l
ren bevredlgd lIe pen de aandeelen tot bet geval was.
· Anaconda lag I ' pun t lager In de
het vor lg nlvea u I.e rug.
Un Ue ver lag geh eel ve rlaten in de In~ r k t.
Ook Kennecott Co ppe r en Interna mf\rkt. Te gen h et slot. bro kkelde h et
tiona l NIckels no teerden 1 pun t b ge r.
fonds In IIch te m ale a t.
Ameri can Smeltings zlJn ~4 pun t 111 ~
·Ook voor Aku on lwlkkelde
bepe rkte , h
e
t
r lJs ' l e
tuler in de
Amsterdam
'·olge va n n a
vore
m ln gen, zwakker

,

B at a v I a, 16 Maart (Elgen dlen sU.
S.40 % -8.40~a
P31lem ba ng RobtLst.a" MrtJ Apr. J 14.-=6.31 yz- 6.42vz
noom. Lampong Robusta. Mr t JApr.
33.50-34.00
/ 13.15 vr., J 13.40 aanbod.
3 4 ~.
.
W itte Mun to k · peper MrtJApr. r.o.b.
13 Mr t. Hi Mrt.
(Aneta)
Bank:i' J 19.50 vraa g, J 20.- aanbod.
Zwarte· t..aihpo ng Mrt./Apr. (e .k. Ba- Prolonaatlerent4
1
\
t a"lla ) / 12,25 nom. (e.k. T elok Betong)
Koen
/ 11.65 vr ,,' / 11,90 a a nbod.
.
' Arnst.·B',la
lC01h
a . Idem "
IIX)3I. ,
(CIt ronella Mrt'/J),prUI
1.45 vraag.
.
b . Idem
l 'I " I ~J.
,
, AnlSt. ' LOnden '
8.94
DE l\IARK't TE SOERABAJA
New:'York. ' 1.113 '
80·10
os 0 e ra, b at a , 16 Maa rt. (Anera)~ ."". PatUs'
11J
BerlUI1
lJ.51
De tweedehands sulke rma rkt bleel on ';
,
ve-ra nde rd en, 'StII.
Lon den
:Rul;)ber : sheets 43 ~ vraag; crl~ pe 46~
( Reute r -Ea.5te rn )
vr'a ag. .
13 Mrl.. 15 Mr t.
:De mar kt WM st ll.
:Kol!le / 17.15 nom.
1( 6. t-I
106.4 1.
TI. Par ljs
•
. De, markt was s Ut.
12.14'1, n, 14'Jt
Tt. BerlUn
.
Do N. I . V. A. S. ver koch t voor con- Tt. Amittrdarn
S9 i
S.Q3)/.
3'Ulm pUe 1110 t ons supe rieur.
1.8180
4,856\
Tt.Ne...·York
. ' 15 Mr t. ·
.
:"
CLEAR ING K OERS EN
I sh . 2u / •• d .
l .onden/HongkCUlg
" I sh . 6'I.. d.
D en }[ a a g , 15 Maart (Ane t a). 'fo t Londen/Bombay
l .sh ; 3d.
16i dezer zljn de volgende c le a r l ngkoe r ~ Londen/Uongkong
:l .sh . 4,' 1.. d.
Lond E' MSlng a pore
5e'11 . vast geste ld :
I sh . 2;1/.. d.
Londen/ Japan
13.59
Relc hsma rkt.
9.61
' Lire
s t o t k oe r .s
. ,
11.90
Pes.e t a '
(Reuter -Eastern) ~
,
PRII S ~I NO t:X

I '(

l\andeel.en •CIIUuur ltIaa tseh applJ
der VontenJa ndell noteu den a.m va nk elijk pr iJshou dend, doch u k len nabeur.I wederom In.

- - -

•
\

•

Weln lr a nimo te Ba tavl:\ Indlsche Rubbe r en KoIIl ecultuur Ma atscha pplJ en N. V ~ Lam pong-S uma tru
Rubber Maa LschallplJ wlsten op koers
B a , a -v 1 a, : 16 Maart (Elgen
ean te trekken.
drtnst). Wat de ! zaken ' behdt,
H. V. A. lag vroegbeurs tu ler In ' de
heeeschte heden op de mar~t ee n
markt, doch wm zlch daarna te herkalme st emmlnr. terwljl . de koersste uen.
.
n tvea ux meere ndeets in' lIehle mat e
, 'regen het s lot t r ad h et. rends wed erom
In reactte. De Incour a nte su tkerroudsen
afbro kkel den:
I
wa ren meerendeels vast van toon.
Zoo vtelen aandeelen Kon lnkllJke te•
•
n ewcne aaudeeleu N. V. CIIIl lIur
r ug tot 430, doch liet. ronds wlst tegeu
het slot weer tractloneel te monteeren . : iUaa's(h appIJ der v ersten tauden ue De Amerlkaansche socrten lagen op- .' pen verder letu g. Preleren (e nan n leuw zwa kke t in de markt.
deelen deY.lr m aa tschapplJ ncteer Sulkers boden een lust,eloozen aan bilk. Voor. H. V. A. on tw lkkelde zlch geen · den geen koers, doe!1 we rdcn na n · z1elliij k hOOfe r geadv lseer d.
b.elangstelIIng.

..TJIK,\POENDOENO"
Den 11 a a g. 13 Maa et (Aneta) .
De N. V. CUltuur Mij. ..TJikapoendoeng",
heeC,t. h aa r Jaa rverslag ge publlce erd ,
, wa arln word t. gemeld , da t he t $aldo der
exptoHa tte J 151.968 bed r aagt (vorlg Jaa r
J 110.11'l), De maats ch a pp lj keert een
dlv 'ldend van 22% -;- vorIg Jaar 16% ul t...
.
T. ·r. FOOCliOW
,, ~.v!,
~. T . Bwatow
.16'1,
10 ,1 1/
T. T. Blngapore 101' /, 10V I.
..GOKNOENG BOELEVO"
18.15
I R15
Relsllrn
18.U
D en II a a. g , 15 Maatt (Ane t a )., ,
p
er
I()J
pul
W
tle' 100
1
De N. V. Cult uur Maalschapplj "Ooe- Halderabad lBlnd) 61 12
noeng Boeleud" heett ('en wln st ge•
boekt van I 38.259 (vor lg Jaa r / 'lV - )'
.
U e t dl·, ldend, dat dlt jaar za l worden
Ba tavi a (Ane ta)
15 Mr t.. 16 Mr t.
u lt.gekeer d, bedraagt 9% •• l n 1936 Is gee n
bledk.
laatt.
laalt.
diV1Ide nd uHgek eerd.
rt; Bat.l81n,aaponl
l oW~ 1.0 t'l. IJJ.I" I
rt. Bat/ Lond,tn ,
",flO
M:KlP1. f4.fl )1/ I
unl/. I.SIK;, 1 tj2'/,
,
l'\. B a ~./ N . - Yort
u. S. STE EL

,

.. AprtU.Junl lI:oop.
verk. ~

,

46.0 .
101%

__

~

, ,
. _~~~~-~-

12Maart. 15 Maart .
•

. _.•__

16 lIlaarl : 1937 - 'rWEEDE .;lJLAD

Beltrs-Overzichten

.
. Bat a via, 16 Maart
;

( Van Anet a-Reuter) I

. vun Dlusdag

15 Mr t.

r

L o n d e n. 1
1 ~ 6 , 5 , Za terda g 1
180.1. 52 Weken

to v
ndo

.1'1\11'81>0'

,' ,

nus

B u e no s A , I r e e, 15 Ma :u~
(Aneta). Fair average qua ltty tslctno..
teerln g In pa pleren Pelios) per 100 kg.
Maa rt- Iever ln g 6.39.

t;OOP

verk.
t.oop
• oe t / Ofc
ve rk
.. J an'./ Ml't. koop.

l'AJf, W I

verk.

C h i c a go, 15 Maar t trteute eDe markt opende prljshoudend. Nn. z aeteem . "Met-versch. 136%.
aau vankeuj k zeer pr lJshoudend te zijn
,
•
KATOBN
I ges temd geweest, verbe terde de m a rkt.
·er
ten gevolge van aankoopen op de bu tN ew Y 0 r k, 15 Ma art (Reut
,
ten markt e n de ' zeer gu ns tlge sta u sn - Easte rnJ. Ma art-verseh . 14.69.
sene ett rers ult de Ver. Staten, doch het
slot la g, In sym pa th le met de te ndene
U~ RIJ STMARIl:r
'~
te New York, beneden het beste nlve au
va n den dag. De voorr aad te Londen
( Vau We.!.!eUnk en DljkhufsJ
bedraag]; 23519 tons; leverl ngen 2645
Rljslnol eerJngen v ~n IS Maar t
tons. De voor r aa d te Liver pool bedraagt
32.668 tons ; leverln gen 1813 t ons.
's mid ~a lS
,
I

..

B

N e w-Y or k

a n g k 0 k: x e- an no. 1 G. k.

p.p. of J ' 9.111
pe r 100 kg;
.
. . I
J a va Ke tan e ,k. Ba t a via aa nbod I 5.30
p,p. of f 8,58 per 100 , kg.
K r a w a n g : rr. wagon Ktawang..
Iljn (naar gelang v. kwal ltett en pl a~ts
v. leve ring ).
p. p. or p. 100 k;.
Pe t la h K. Boeloe h
.
Arnart aa n b.
,. 3.15/ 3.20 .. 5.10 15. 18
1.olosan Boeloeh
.. 3.40/ 3.45 .. 5.50"/5 .:W
Maart a~n b.
l uller Boe oe h
Maart a nb.
.. 3.65/ 3.70 .. 5.91 / :s.99
BllJ p B()('I h
Maa r t aa nb.
.. 3.90/ 3,95 ,,6.31'/6.3u
t'Jt) a n .<. 'J.'J e/ c; t'
Maar t aa n b.
.. 2.0513.- .. 1.71'14.85
l..olosao TJeree
' .
Maa r t aanb.
J 3.15/
, 3.20 J 5.10 / 5.18
T Jt a n d J o e r :
fr a nco wago n
TJla ndJoer:
• :
Beras Ke pala
S. P. A. Mrt.. aanb. ..IUD
.. 8.74·
Beras Kecala
1
V. F. K.1\lrt. aanb. ... 4.80
.. 1.11 "
Beras Ke pala
s. L. K . Mrt. aanb. .. 5.,
.. 8.09'
•
Beras Machine
B. P . A. Mr t. aanb. .. 4.80
.. 1.11
S . L. R. Mr t. aanb. .. 1,50
.. 7,28'
Boe m la Jo e :
fr . wa gon Bocml·
ajoe :
i. ,
Slljp Boeloeh H•
.I ,
•
Ma a rt aanb.
,.4.10
.. 6.61
Slljp Boeloeh Ke_
pa la H. O.
.
.. 7.28'
Maa rt aa nb. '
.. 4.50
·
Menlr A • •
,; 5.18
Maart aa nb.
.. 3 ~20
P o er' w o x er t o :
•
,
fr. wagon Pperwo.
·
kerto :
'~
Slijp DooJoeh II.
Ma a rt aanb.
.. 6.31·
" 3.90

n atavta aa nbod / 6.-

(Reu ter-Eastern)

•

13 Mr t. 15 Mr t.
t u. n .n1, 4 u . D,pt.
CT~pe spt)t koop.
26 1/ ,
2ftlt,.
Sheels spot koop.
231.,
'23' /t •
verk.
2 tAlk
'2J' I.
.. Apr./Junl koop.
2J '/IA 23'/.
• J untlsept. koop..
2V /,
13' "
11
vert..
23 11.
1311/11
De m arkt was stll en' prljshoudcnd .
nom

'j

Blotno te er lngen
12 Mr t.

15 Mrt.

Sheets spot koop.
23' /11
ver k.
1:\-'11 .
S heets J ulVcept. koop.
231'"
!trk.
2J'/~
De mar kt sloot lus teloo:s.

?:WI'

"1 " •
2'\' 1·,.

23" hl

•

S UIKEK.

•

L ond en

\J

(Ane ta )
15 Maart

r•. IO - 6.9

.ilL1.a lt

Mel
lAugttdu,s
Dec(':ln!ler
Ma.:u t ' "

6\l

,6.1P/ ,
' .9'/1 '- ti.9

6; 111a

6. ,
6. 10

11. 11.)1.

N e w Y ork
(Aneta)

,

· Nleuw co ntract :
15 Ma art
Jul1
"'"
sept.

t. l~

l. t::'I,

1.3 II,

DecPmber

' '-1 ,' ,

M nart

l\fel
,. J,uJI .

1.39

..

...

KleInha ndelsprljzen · va n rUst
Ie Batavia

Kon'U;

J 6,25
Ke t an Ba ng kok
Keta n J a va.
" 5.60
Slljp
soeioeh
(Aneta)
Kra wa ng
.. 4.40
I.f
uller
Boeloeh
Rio de J a neiro. m euw Co ntract:
Kra wa ng
.. 4.10
15 Ma ut. Beras Ke pala
~laart.
Tjlandjoer
.. 6.Mel
l ,l i
Beras Machine .
Jull
1,JtI
,,5.50
T jl a ndJoer
sept.
1 ,18
1.56
•
Pure Lon g Baix au
Dec£tl1ber
1.:). _ 1.:H
15/ 20% Koen tjle
Plire Round Cocollg
PE Pt:K
15/ 20% Kroon
No. 1 Long, 25%
.L 0 n den
Oreen Pagoda \
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ZemMa "''1 net viMi'} kouJ.
De he/Jen n. dde" vu k geen hchelhavl
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M9*ile,; l ij hi~~' ~e~dufe~"
M.,r !oetl d,l nleu..., "''1. loe" W'1 Bali , I ouJ I
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The blon d e bandit's back
a ga in... more daring ••.me re
ba ffl ing •. •more b ew itching
than eVOI. See her sleal the
world's la rge':l t dlam~'ld Irom
a guy W:10 thought he was
the world 's smoolhest crookl
, •
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Men watch your heartsl

De brtllcotacperette-Itlm der Ufo, welke, WOO f oak vet - .
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DIAMONDS!

me l CAROLA HoHH. PAUL HoRBIGER. HELl FINKENZELLER. ELLEN SCHWANNEKE. ANTON POI NTER.
OSKAR SIMA.

willi

,'

•

Y/ATCH,YOUR

KONIGSWALZ,ER

DIlIUGHTIE/R

...

•

•

•

5109

.,

I

,

,

,

,

,

. . .,. .

I '''

·

.~.

n

,

.

X

heen tocb reeds vele relllUe. - - - -

D a t komI
doordal Bad Is k a goede service geeR
en In de . allereerste plub - - - -

over heel de were td 13 ooze ma tlcourant .
,

Slulsb r u g s t r a a t

Siechts .trie BIII.ten

i 4.":" .::'::=========:;====:::~~=::;=:;:==:.

-'

,

\

•.. ~_., •.I _/ r: , ; ". \ I ' · ·. ·. "'. ',\-:', r
...,.} ' , ."'".' J . ... ,. I·f ,. .~,o, .' ~. ) . , . . " . ,
C"

' . '"

' .: .

'

_

.,

I

,.'
- ,.'

.' , .

"'

,

•

,
,

,

...

"i
.

.-

,

I'

• t..··

'.

,

~"

'

• -:

."

\.',

'~"J " . ' ~ " : "

•

.

\. ~. ~ ,.". : ,'

', ,, ,.' .

',,'' .'

;.-

,,~

..

,,~

.., .,'.

•

.. . '

Vanaf Donderdag: een .zeer bljzondere film

EE:N BERICHT VOOR GARCIA
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Nog Ilechl!
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LORETTA YOUNG en DON
AMECHE
,
~'.

,

-

X

•
,

,. , M 0
RA
NA

..

.

Yooi bioscoop-a n no nces 'lie eek
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Ray Milland • lIilllhtlh PaHuson
Colill Tapley' A Paramounl ' idllrt

sp.nnende wed ilriJd . In moed en '1ul.penhe ld . .. om het bezil
...n 's weeelds :'1roo ll le" dla",a"t . • ell .e e n "rQU w Iraell bllndlel."
, .
. ~1122
e ll delecliefi b, l d~n I

Uw drukw erken door B a d I s k a bel orge n I
Bad I s k a ' a alt n o oll f - - -- - - , -- - - - -
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Wo e nsd a g 5.30 n.m,
'W ege ns het sueees
Pop ulaire reprise van de KIN 0 E R - .R E VUE
onder le idlng van Mev!". Hollinger
Spec iale enlreeprljzen: Valw. f ••50 .en .klnd. I -, 3D
Plaa h besp.r. -ve n 9 :- 12 v, m. en . 5 ':" 7 n.m,
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Ver sch Unt In Nederland tel kens na
aankomst van het. K. L.M.-vllegLulg, dus tweemaat per week. e,
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bel r o u w h a a r is

DE INDISCHMAN
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kwabultenfand
rtaalln Nederland
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de vroolijke schlaqer

HH
LEVEN
IS
NIH
ZOO
KWAAD
Ee n film spre nkele nd va n humor en vro olljkhe id

be.taat nag .Iechh ee ntee maa nde n e n
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LOU BANDY ,- FIENTJE DE LA MAR
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Eenig in ' :zijn soort
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. Heden en morgen
aanyang
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Cit afom verme erd middd maakt

het gebruik von g e nee 5m idd~en
overbod i~ zooal" 5 antel enCopahu.
d ie .....01910 9 w ekke n . d$ m Qog
vermce teo e n eeo ()n,24f)gen a(1'l en
geur"ver"preiden.
. to

der Tlen Beste van hel Jaar

MERLE , OBERON, MIRIAM
1I0PKIHS en JOEL Me CREA In
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. Van
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THREE)
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"De jongen smeekt in doodsongst om hem uit d~ bak Ie
holen, telwijl de eei ste dluppels der gloeiende staolstroom
leeds in de bak vloeien. Men I:~U willen gillen; "Sto op
Steve, slo op r" Hij hentelt sich echter in een oog enblik,
l1€en.(t Pele op en ' ontlnopt het doodlgevoor op het ollel~
laat ste o·ogenblik . . ... . . . . . •. ."
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" Men :linkt opgelucht in :liin stoel telug met een sucht
von vellichling, met een droge keel en Ilonspirotie op het
voolhoo'd von opwinding
W ate ens c: en e !
Men I:OU denk en, dot el nu een moment komt I:ondel
spanning, Om wot bij te kunnen komen . Niett doanan .. .
Niet in "The Magnificent Blute
: .. I"

b~~· t ··

,
I

,
I

I

\

,I

,,
,,

!•
I

••

I,

I
,

,I
,

,•,

. .. ,. . ,

.,' .

-'

,

.

•

.

I .

.

•.. .

•. •

I,

,,

,

I

I

•

•

•

•

Dil'I'AVIAASCU NIEUWSnCAn vau : Dinsdag \16 ;\I"al'l ; 193'1
_

____ ~

•

•

_.

_

•

_

.

__

•

•

_

_

•

0

-

•

-l)tnnE m:xn
•

_

.

•

•

•

.,

_

/

ven btJ de atemmlngen van den dag.
Het. moet een zenuwach tl g Yak z1jn. .

De Restaura'tie en haar Consequenties

"ltaUe heelt Dultschland en zuld·Sla-

vie terw1l1e wineu zljn. . En mtsscn ten
zelfs ook HQJl gar tje• . Want dlt Is het
merkwaardtgste : o cx Hongarlje hee rt
d eb tegeu het berstet der mone rcht e te
weenen verklaard. "

•
•

.." ,

Ber/ijn en Be/grado willen geen Habsburg

I

\, y(oorom Mussolini tegen derestourotie ' is

•

n et hee ft. w eeuen daarvan zelts uitdrukkelijl:: mededeeHng gedaa n. Naar
onze gevcelens :lou· Weenen h ebben. moeten a ntwoorden, da t he t geen belang
stelde In hetgeen Hongarije van deae
aaneeleaen h etd dac ht . Het had tmmera
flon garljc ·n og nlet naar zlJn meenl ng
dtcnom.t ren t gevraagd, waartce w eenen,
votgens het protocol van Rome. wei degellj k verplleht Z:l'U zljn, als het werkelljlt van zlns was, de restauratte reeds
lOOl" te bere lden 1 ISchu.schnlgg heelt
ecbter u1tdrukkelij k verk laard, dat de
t.ljd d aarvoor nog nlet. gekomen wa... Het
had dus '3.110' recht, Bcedapest bemcetzucht te wrwijten, Oat nee rt het echter
nle t, gedean .

ehle waren opgebcuwd 1 Maar zlj waren
In hcof daaak nog slechts '!nverblddelljk
terwllle van hUll . . rtenden, zooals reeds

te mtnder k ans op een aansluiUng van is gezegd.
Oostenrljk en Duttschland. Ole was dan
!
n erlljn was ' uttera ard hevlg tegen het
konlu
g'
l• •
zelre, op vreedzame wijze jenm tnste , on..
herstel der H absburger s. en Belgrado
,
mogelfjk geworden. Daarom is Mussollnl
•
was het daar voor erkentelljk. Waren
een tljd lang een vrlend der Habsburgers
Pra ag en noekareat nlet zul.. . er In .de
IPO LITIE I(E DESCIIO U\VI NG EN
aeweest.
an tt-Habsburgsebe leer ge.....eest, dan
van
Deze machtlge steun Is ecb ter nlet hadden zlj kunnen beteven, dat Belgrado
vcldoende geweest. De tegenetc nd was zlch, enket om die reden, vall hen at. en
VI LLANUS
te sterk. Vooral te Belgrado wnce men naar Berlijn gew~nd had .
•
ntete van een reetauratte in Oostenrljk
De n leuwe .spoon vec tunnd te Baarn staal onder water, uts ge"olg van
der . ontwat erlnppomp.
•
weten. Men was daa r ulte rmate gevoeUg
•
••
.
lIet
nee
n.
na
ar
het
sehljnt.
heel
plech. 1 M:l3.rt.
op dlt punt. veel gevoeUger dan te Pru g ,
fig en aandaehUg kennts gencmen van
ot te aoeke rest. Als Praag en Boekarest HaW! had ztcb, ecoats gezegd, over zljn deze meded e~ l n g,
.
IDe papleren van OUo van n a b:!! ·
cud, antl-Habsburgsch 1n.sUnct been •
zoo onv~rzoen lljk bleven, dan was dit In gezet. Ue ver had het den Habsburger te
bu rr , den Oostenrij kscben troonpreIn
.' Men zegt nu, ·dat Hongarlje's houding
hootdzaak
terwUJe
va
n
de
Zuldsla.vlsche
buur.
dan
Berlljn.
Rome
heeft
zlch
noolt
teu dent, staa n voor bet oogenbllk
een bewlJs Is, heezeer het zlch op het
bondgenooten.
dr
uk
gemaakt
voor
de
r
estauraUe.
Daar.fn tusschen werd later ult Bayonheel weinlg goed. Nlemand wll hem,
Esmollt! sclw ak t Jessica
toe had het geen lust ell waarsch ljnllj k oogenbllk met Berllj n verbonden vaelt.
ne gemeld. dOlt de jongelui enkele da.
be halve zijn aanhange rs in OostenBelgra do aarzelde nlet, den. Anschluss heeft het die daarvoor ook te rlskant Berlljn. dOlt weet men, is de bitte rsle
rijlk, 0 , zeker, er zijll vele volken, die zeUs boven de •restauratle te verklezen. gevonden. Maar het speclde er graag tegens~a nde r van de restauratle In Oos~ llij Is een nee! van WblSton ChurehUl, gen geleden re e~ s te BJlbao 'zljn aa n ge ~
komen. De ver tegenwoordiger van de
wat \enrljk:._en heeft daar tegen wei eens zlj een docht er van lord Redesdale Basklsche
he'lII gaa rlle, als het zljn nwest mor - . Waarom Is ntet recht du1dellj k. tenzlj mede, al was het aileen, om BerliIn
, '
r egeerlng verklaa rde. dat cordrelge mehten laten hooren. Ware het
Belgr ado vreesde, dat op de restauratle te plagell.
'
gen, den tro.on zijner vaderen willen
re
,>pondentle
voor hen bestemd en ge·
nlet zoo. ' da n lOU waarschljnlljk ook Het mlnlsterle van Bultenlandsche Z a~
te Weenell. de restauraLIe te .1kledapest
d e n bestijgen. )nits de Oo, tenrljkers :lOU volgen en op die manler weer een
MussoUnl 'zljn houdlng nlet gewljzlgd ken en Scotla nd Yard zljn er aan te pas adresseerd aa n het regeerlngspalels te
Bilbao, onmlddelJljk zal worden doorgellI a ar geen overwegeude bC"l.war en
sterke Donaumonarchle lOU ontstaan, Nu eeh ter wll Rome Berllj n nlet pla- hebben. NU ,kon hlj ·het echter goed doen. gekomen Qm te verhlnderen, da t de aan. zonden.
:
.
hebb en. Wie va n Oil S bultenslaa n- dIe door de eerzucht der Habsburgers. gen. oak wIl het probe-eren, met Bel- daar de restauraLIe voorlooplg tach nog valUge, maar impulsleve negentlenjarlge
tot nleuwe kraeht ontwaakt, .....el eens grado goode vr1enden te worden. Het. nlet mosellJk. Is. om de re1enen, die wlj Jessica Freeman-M1I.tord, de doehter o r belden In Spanje 1n het huwelljk
de n I OU er lets tegen kunnen heb·
w ekt vrienden In ZuIdoosteJljk Eu ropa , hebheu opgesomd. Waarom zou Rome . . an Lord RErJesdale, 'llch 11et schaken
be n ? Wij zouden bet, integendeel. tot gevaat-lljke, imperla Ustlsche avontu- en die zljn met een bevorderl ng van het d ch dan vljanden maken terwlIle van door den nlet mlnde r ImpulsIeven en zlj n getredf'l. kon hlj nlet. zeggen. doch
ren .. en z.eker t<lt herstel van het oude
ee:n ' groote opluchtinr vinden, als er , Hongar lje gedreven zou kuunen worden. Oostenrijksche monarehlsme nlet Ie een hersensc::hbn 1 Zoo heert meil te onstulmlgen Esmond Romll1y, den acht- In ~ulke roerlge t1jden al3 de hu1dige
opt die manier w31 .sb.bllitelt kw am Mlssehlen was deze tegenstantf- ltlet zoo wlnnen. Daarom heert het OIoroate Weenen zeker ook weI de nleuwe poUtlek t1enjarlgen ned van Winston Churchill. acbtte hlj het zeer wei mogelljk, dat de
d'lt aUa. dOlt zoo .vaak de spreektrompet van den Duee ·opgevat. . Het was het seint men dd. dezer ult Landen aan de Spaa nsche autottteiten nlet op de ver~
heel erl beredeneerd: Men kon In Bel- van
In cle Ooslenrijksche politlek.
Mussollnl Is, te kennen gege.. . e.n. dat mlnste en ook het goedkoopste dat hlj Tel
'lulling van aUe -tormaUtelten zullen
•
grado oak wei nlet vergeten, welk on- ook ItalIc tegen hot hemel van de mo· voor de -vrlendschap met Dulisehland
aandrlngen.
.
.
geluk
het
con
flict
met
de
HabSburgcrs
M:a:u wij hebben nlets"tnet de zaak _te
llarchle In _Oostenrljk b . Voor pri ns otto doen kon.
Orle weken geleden . . ertrok Jesslea
o,·er
het
land
gebrach
t
had.
•
maken • en hebben• er ook geen Ind ood
maet da~ cen pljnlljke teleurstelUng zljn.
naar Frankrljk om. daar een vacanUe blj
•
op. De Engelschen denken er uker over
Mlsschlen kan hij zich IrOO$ten met het Hoe 'lIt het echter met Hongarlje 1 een bevrlende tam llle door te brengen.
Hoe het zlj . het was opmerkelljk, dat besef. dat deze nIe~~e wljzlglng in de 'Ou r r eerim nu weer . . eel tedaarder Toen zlj n3 veerUen dagen nog nlets Opiu lIl ill .diplom <l len .k o £fe,·s
als wlj NederJanders. en ai, 't erop aan kom.t, de Fransehen oak. Maar voor dIe he t verzet bovenal sterk was In Zuld~ houding van Halle evenmln blljvend .
h'" II ed en, dl everd er van B er- van zich had latell hooren • begonnen Ii
I d o l
II Igi g Te mens<: en
Lwee n1Qgendhede n Is het al lllet meer Sla .... le. Hadden Tsjechoslowaklje en h...eeft t e zOJn
as e v r ge w>,J'l. n.
IIfn afsta~ dan GombOs en de zljnen Jessica's verwant en ongerust te worden.
S~ I O K K E L,L\ R S QNTMASKERD
mog,clljk, een. loop van, zaken te heplel~ Racmenle nlet precles het zelfde Ie vree. Rome - w oals elders, maar toch vooral Da a; k~nnen velerlel a ndere redenel~ Het ,blee k, dOlt ze blj de bowuste famllie
ten• . die zlj In hun hart zeker gaarne i en. en mlsschien nog in erger mate. te Rome - kan het gemakkelijk ver- voor zljn Er Is In Honga rlje een krach - In het geheel nlet was gekomen.
Twee leege handkoffers. dIe met geomdat zlj ult nag meer echt Hongaarsch keeren.. PoUtlci. zelts troonpretende n'
•
'loueden wenschen . ,
legelde tusschenpoozen aa n het sta tion
gebled en deelen van de oude ll1Qllar- te n zlJIl echte r g. lIJk de beurs: ZIj le- tlge legiUmlstlsche 'beweging. dl~ her·
L. ' er on',lng h aar m'""'d. r . en brIef te Belgradq (Zuld-Slavle) . arr Iveerden.
'
stel der Habsburgers nastreeft. Velen in
"'"
W ant de volken. die er xeehtstreeks
~~~--_-_~ .~._._
HOllgarlje _:c:ouden nlets daa rtegen h eb~ van Jessiea ult Bayonne. Hierln deelde en va n een tdlplomatlek zegel waren
mee:.te maken hebben, zlj n er nu aUelt '
.. _ ._ _.. _-- - - --.
ben) ah er maar nlet een personee(c unle zlj mede, op het pun t te st aan n aar . . oorzlen. hebben tQt de arrestatle geleld
tegem, c'Jmpleter zeUs da n oo i ~ te voren .
lUet Oos tenrljk mee verbonden wa~, SpanJe .te vertrekken. Nu verkeerde de van 15 ~a n delaaq In verdoovende m1d.
Want oak pe Hongaren hebben nu rond·
Men·
geel~ vernleuwlng der oomblna- ongerustheld der famllle bl onlsteltenls. delen en he~ In beslag nemen van een
ult partlj gekozen. l'egcn de troonbe ~
t1~ .ttlt t ' Weenen als zwaar1epunt. De Want Inmlddels had zlj vernomen dat par~lj opium ter waarde 'Inn 20.000 gUlstlj &tlrig.
HonO"aa rsche fl.anh an gers der Habsbur- Jealca met E3mond In Bordeaux was den.
I
gers°itulUlen dus een herstel tn Oosten- gezlen ,en dilt zl1 van pla n ·wa.f en met
vlra agt otto of vrnagt Weenen nu te
De herhaatde aankomst van deie twee
t r}.{k .nlet een~ .me~ _symi>athle zlen. Oat lelkaa.r In ~et . ~u~·e~lj.k ,te tr~~~.
~
.
koUers wekte _ten slotte den a rgwaan der
Parlljs. of men .da:ir geen g~d woor dje
zou
hun
Ideaal
·Qllnlogelljk
maken..
of
De'
3utorltelten
werden
·
g
e,waar~bu
wd
.
polltle. dIe wei eens wilde weten. welk"
20U willen d'Jen blJ de vrlenden van de
zeer
uker
Weenen.
OIls
hootd.stad.
die
SCotland
Ya
rd
zond
er
deteCtives
op
ult
C1lplomaat blljkbaar geregeld zljn kofters
KleHne Entente. Olll hun gunsUger te
het
eeNt
weer
Ua
b~
burg
had
blnnengeen
he'
mlnlsterle
van
Bultenlaridsche
g e v u-~d meenam en ze d eh dan leeg lIet
stem men voor de restauratle te W~ ne n ,
een
grooten
voorspr:ng
geven.
Zl.ken
Instrueerde
den
Brltschen
consuhaald.
nazeoden. Men lIet den ma n, dIe ze
danl a ntwoordt Parljs. dat het dlt nlet
lalren agenten te B?rdeaux en Bilbao, de kY/am afhalen . eens l1 :lgaan en daarblj
kanl. hoe graal{ het ook zou willen. daa r
Er Is echter wetllcht llOg een andere Jongelul op te sporen. Belden zljn mtn~ bleek, dat ze nlet n aar een legaUe ver die vrlenden te kennen zouden geven,
reden. ,waarvan wlj vreeger a1 eens ge. derjarlg en een huwelljk lOnder toe- hUlsden. doeb n aa r een vUia aan den
da t dit een kwesUe h. welke Fra nkrljk
waagd hebben. Horthy, de sta dhouder stemming der ouder.5 lOU dus Qngeldlg ra nd der stad.
nlelt aangaat. en dOlt zij du.s geen wenIn Hong:uljc, heeft nlet de mlnste lust zljn.
schlen van Fra nkrljk dlenaangaande In
De politle vo!gde de koffers tot. In het
. . oor een Hab.sburger als staatshoord Esmond Romllly heeft al eerder van
ont'Vangst wenschen te nemen. ParlJs wll
pla:tti te maken . HIj beschouwt zlch zelf l ieh doen spre-ken. Toen hlj vljtt1en jaar gebouw en ontdekte daar een groote
zijn,· vlngers nlet j)randen aan deze aan at, . . an k?nlnklljk geslacht, en . . ele Hon- oud was Uep hlj van school wei en ging hoeveelheid ruwe opium, benevens een
gete genheld ; en als niemand dat wll,
garen me t hem. Zlj 'lInden het lllet naar LonC:en. waar hlj een tegen den Installatle om het bedwelmende goedje
wll ook zeer zeker Engela nd het nlet.
I noodlg. een Ha bsburger blnnen te halen. oorlog gerlcht tljd!chrlft voor studenten te drogen, zoodat het. gereed voor het
Htu thy zeit, wiens gC'l ag gNOt. Is" voelt ultga!. Verlcden J a a ~ verd ween hlj plot. gebrulk kon worden afge leve rd. Klaiudaar voor heelemaal nlet.
seUng. L:lter hoorde men, dOlt hlj dlenst bllj keHjk dlenden ,VQor dlt laatste de
Elr Is een tljd geweest. dat de Uabshad ginorr.en blj de In terna,t1onale bri- t.wee mysterleuze kl)ffe rs In gevulden
gade vo)r de verdedlging van Madrid staat . De elgenaa rs der villa en nog een
burlsers een nleuwen vrlend hadden ve r·
wo!tven Dat was ' rtalle, h un aarts·
De vorige maand keerde hlj naa r Londen aantal medepUchtigen ziJ n gearr esteerd.
vljalnd.. fn den begillne ha d ook ltaUc
terug. HIj zeide, da t hlj een paa r weken onde r wle een legatle ~ambte naa r, die '
nlelts van het herstel der monarc hle te
vacantle had genomen en z1ch dan weer julst per vllegtulg de wljk wilde nen:er•.
Wee llen willen weten. Oat was ult een
/
blj de brigade zou voegen, maar h ll welDe
lelders
der
bende
heeft
de
polltle
ing.eboren afkeer van de . H absbu ~rs,
gerde te zeggen, hQe hlj Spanje lOU bIn.
evenwel nog nlet te pakken kunne n
ult oudim. Inst!
nkom n.
Ij n. ZIj ve
a dlt twe8 chi Lat~r was Rome
e
ekleede
j
e zlj n, dIe kor t
dere oogen gaan
t
n val
g te luxe.auto
nog:- dan de troan st ljgln
t
d pitt! ,J lea.
Jla
rrljden. doch
bur-g was de nabuurschap van Berlljn.
die er blijkbaa r nIets tegen heett, hem vol gas gaven.
bemerkten dat
En met Uabsburg op den troon was er
z·
YOQ U
l en. er onraad was.

"zich zclf als
JIOl·tliy hcschouwt
,
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Z:e was In den ko.st geweest op een
derrderangs Engelsche school. had ge·
nOelg opvoed1ng genoten. Qm eerst gou ~
vermante te kunnen zljn en later dame
yarn gt2elscha p ; en In deze Jaatste betrelkklng, t.oen ze verscheidene keeren
bulttenslands was gegaan met een r heu.
ma ttleke, oude dame, had zlj zlch ier.
dletnsteUjk genoeg gemaakt. dat haar
eelll legaat werd nagelaten. 'waardoor zlJ
n\1 vrljwel onafhankelljk was. Ze had
cent meegaalld. ka rakter, wist dcb goed
VOOlr te doell, en, daar 'llj graag weer
bulltenstands wilde ga1ln. vlel het h aar
nlelt moeUlj k, mrs. Morton en Ida te be·
pra-Iten, dat het van weerskanten heel
aa mgellllam zou zijn. om gezamenlljk te
nHv.en ; daar zlj een ervaren touriste was,
die zlch In verschlllende talen helpen
kOOl, . . ergema kkelljkte haar bljzlj n aa n·
meJrkclljk den toch t.
M rs. Morton en fda. hoorden tot de
soolrt re lzigsters. die nlet zoozee r geven.
om. hetgeen er te ,zlen valt. aLs om een
goerd flguur te slaan onder de an dere
toUlrlsten ; bovenilen voelde Ida zlch nlet
weI. ot opgewekt genoeg voor veel 10spa:nnlng, tot na de eerste maand van
ha atr verblljt In Nice, toen ze weer geheel
de oude was en maa r rusteloos V~ll de

eene pi
ken.
,
Het Is echter nlet de moe1tQ waard,
om het d rletal te volgen op haar toch·
ten, tot ze In den zomer 1n Venetie kwa·
men, vanwaa r fda . . erder door wilde
gaan naar de Dolomteten.
Wat wilde ze nu In dat woeste, onher bergzame oord, waar geen gerletlljk ho ~
tel was, geen gezelsc::ha p, geen wegen.
kortom nleLs. orn het leven te veraangen amen. terwlj l ze nu In een hotel war en
vol Amerlkanen, dle de grootste beleefd·
held toond en tegeno.. . er de dame s en
waar ze net woveel van gondeltochten
konden genleten a ls ze maa r wilden.
Oat pieken nu aantrekkelljker konden
zijn dan !Ilrterljen. leek on verklaarbaar,
maar blj een sehelm onderhoud d eel~e
Ida ha a r beweegreden mee en 1n een
particuller gesprek met mm Oattonl
verzocht mrs, Morton haar dan maar
'te voldoen · aan het verwek van fda,
waardoor dIe eindeltjk tot rust zou komen betreftende een waan, waara al1 haa r
moeder nlet gelooven kon; ma ar zelts
terwljl ze zel : ..het zou Immers zoo ver~
schrlkkelljk wezen, dat het gewoon 00laehelljk Is om te denke n, dat mUn zwa.ger, lord Northmoor. daartoe In staat l OU
zijn". hoorde de. sluwe vertrouwellng wei
eenlgszlns den verlangenden klank in
die stem. dat het toeh eigenllj k wei zoo
mocht. wezen. '
Kaarten en reisgldscll werden gaha-ald
met. dlt resultaat . dat, wanneer van Ve·
netic de weg werd gekozcn door Cadore,
dlt dan veel mullezelrljden zou bedulden,
waarom het dus de beste oplosslng lOU
Zljll, Qm per spoor naar Verona Ie relzen
en dan naar BotlOn. het naaste punt,
vanwaar Ratzes kon berelkt worden.

ze ate
me v
ngd . haa
doel te herelken. naarmate dlt meer
•
Ida's waa rsehuwinr
moellljkheden In den_weg' geJegd werden.
opperde ze tegenover miss Oat tonl, dat
Batzen bleek !feel ~warm en benauwd vragen koi1:1en gedaan , .worden 'betret .
te zljn- _en mrs. .Morton voelde nlet veel tende hun bezoek. Het Tyroo1sche dla.
voor de elgenaardlge mlddeleeuwsche leet ver~ tond 2liJ' In het geheel nlet en
hulzen . li1a begon bljna ,d en ' moed op haar vrlendln maar zeer mat,1g, maar
te geven, toen ze zoo nabij de crLsls er was een kellner, die Fra nseh kon
kwam. .
spreken en het Dultsch van de ,hotelOp het oogenbllk. dat ze het neem. houdster was ook wel verstaanbaar.
4ellngenboek inkeek, ultte ze een kreet
Men herJnnerde zIch loch heel goed
I
van verras.slng.
den p\lIord en de milady en ook hoe
,,0, hadden we dat maar geweten I Nu lan!J zlj er opgehouden werden. maa r
is het aUemaal . . oor nlet.s geweest I"
ze waren teruggekeerd over Ita m~ ; dus
"Hoe bedoel je dat 1"
•
had:len ze Botzen nlet weer bezocht, da t
.,Dle verschrlkkelljke mrs. Bury I"
vQlgend voorjaar met hun )tI nd.
..ls dIe daar 1"
"Maar". voegde de hotelhoudster er
•.Ja, natuurlljk zal ze er wezen. Een blJ, ..er woont een jonge vrouw. hler een
week geleden was ze hlet. Au ze In straat verder, dIe -er u meer .•van zal
Ratzes Is, kunnen wlj nlet.s beglnnen '" kunn en vertellen. Ze bood zlch aa n als
,,En de weg Is gewoon afschuwelljk ,., bonne".
zei mademoiselle. ,.Ik heb er onderzoek
Oit persoOntje 'werd nll geroepen. lIet
naar ge:laan . Het Is nlet anders te berelken dan op mullezeb. Een heelen dag W:l3 dezeltde, waarvan mtS'. Bury ook
relzen I En het hotel da.ar Is haast on- had gesproken, maar ze had de boe·
rendr achto atgelegd, die m1sschlen
genletbaar I"
,,Als L1a er dan heen wll, mot t ze'maar aileen was aangenomen om meer in
smaak te vanen blj ,d e EngeLschen ;
gaan zonder mlj", zel mrs. lI.forton. "fk den
heb genoeg van het rljden op dre nare ze was nu gekleed voJgens de Fransche
dleren I Ole nOl\Sens .zal me nog den mOde, dIe haar ' eenlgszlnSi plompe
schoonheld geen goed· deed.
dood aa ndoen ' "
lIet Itall a.anseh was de tAal, die
"Ik zIe ook nlet veel hell er In, om
er heen te gaa n. ,tel'wljl die vrOuw er hoofdzakelljk gebrulkt werd tusschen
Is". meende Ida somber. "Ze zou zeker baa r en millS Gattont Mrs. Morton en
Ida deden vragen, die mtss Oattonl zoo
aile nav raag onmogelljk maken". .
"En da t Is maar goed ook", mompelde goe:l mogelijk vertolkte, terwljl ze ook
de ,anh 'OOrden weer overbracht.
mrs. MortQn.
Ida keek net zoover terug In het
Het bleek, dat ze de Engelsche milady
vreomdellngenboek. tQt · 'Z1j doe namen I nlet hM magen zlen. Alles ;Was a fge.
. . Qnd van Ioed en lady Nortbmoor ; en, fiandeld door de signora, dIe jaarlljks

~-:I:- ken dan·~r3'. Bury, die ongetw~;eld ~~

, en a I ha . oeite
ze haa r nog atgeseheept : de dokter had
haar aanbevolen en, ofschoon .haar kind
j ulst zoo oud "lou z'lj n gewe~t, werd
toch die vrouw van den Bids gekozen,
terwljl haar kind veel ouder, was I"
,,0" . zel Ida...dat d ~ht Ik wel l"
"Vraag haar eens, 'hQeveel ouder 1"
zel lnrs. Mor oon. .

De antwoorden varleerden tusschen ~
un semestre en: tre settlmane.
..Waar was het voedsterklnd 1"
De vrQUW maa kte een g'ebaa r, om Ie
kennen ~e geven, dat zlJ er geen noUe
va n bad : wat wa..s het kind hUr? Zlj
kon nlet zeggen, ot het levend ot dood
was, maa r (dit laatste naar aanlelding
van een ;vraag) het was nlet l]leer gezfen
slnds het vertrek van Hedwlge en ook
nlet slnds haa r terug keer. Of het een jongen ot een melsJe was 1..... . Na eenIge
aal'Z'C Ung werd er verklaard, dat het een
maschlo was.
Er werd nog meer gelegd. dat · nle~
mand recht verstond, maa r dat beleedlgend klonk voor de hetrokken par~
tUen en ze Jwarell bllj, dat ze van haar
atkwamen met een paa~ th alers.
"Nu 1" vroeg fda trlomfantelljk .
"Nu 1" herhaalde haar moeder op een
anderen toon. "Ik weet nIet, ,wat jull1e
allemaal ,zel, ;maar Ik ben zeker, dat die
vrouw ~e g~ hee l naar den mond praat~
te I I k zag den I1stlgen bilk In ha..' \r
oogen en Ik zou nlets geen jwaarde hechten aan .haar \Voorden".
"Maar. rna. u hebt haar nlet ver·
staan I ;lIet }"&1 zoo duldelljk als wat'
De dokte r )'teeft haa r aanbevolen en dle
heet t. haar te julster tlJd gezonden, ma ar
ze heert noolt lemand anden gespro- .

haar schlkklngen I getrotten had. Dat
kind van die andere . . rouw wa... ouder nlemand weet hoeveel _ maar we waren ,bet ~ r altljd 'over eens. dat het nlet.
te gelooven was hoe Mite _ zooals ziJ
hem dan noemen - zoo jong ls, at.s ze
weI zelden . Dat andere ,kInd \vas een
jongen .en hlj Is . . erdwenen "•

..Jk geloot nlet, dOlt 2e het wb t..,
"Neen. dOlt geloot Ik ook n let", vlel
mLs.., Gattonl In. "Zlj l:J er Julst de soor t
vrouw naa r om alles te zeggen. \Vat haar
het voordeellgst Iljkt". '
..Ik geloot haar", hield fda kopplg vol.
"Haar getu lgenls komt- geheel overeen
met mJjn gevolgtrekk1ngen",
De andere dames ,hadden een s terk
. . ermoeden. dat de gevolgtre kklngen .het
geLuigenls hadden te vOOrschljn geroepen en mrs. Morton, a l had. ze d.1.n ook
gelubterd naar .d e theorle van fda, was
ontzet blj de gedaehte van zulk een be.
lachelljke beschuldlglng tegen haar zwa .
ger. over ;wlen ~e dch dan wel eens beklagen macht. maar dlen 2e loch kende
als waarhe.:1Uevend en 2lHtverlooche.
nen d. ZIj traehUe dan ,ook onder fda's
aandacht te brengen, da t. h et onmogeIlj k WM. met deze verklarlng te voor- .
schUn te kQmen. 200lang nlet met ze.
kerheld kon gezegd' worden. da t n et kind
Orantzen leefde. of dood en begraven
WM In Hatzes. en (lat _de hotelho udster
In deze berer getulgenIs hat!. .kunnen
a neggen.
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Bloeiend Auto..banditlsme' in, ZU id~Fra;b, kr ij k '
Ali to

II~ ~ ile mo r l a lll ~lJ: r.

nitll'

'l'oeil 'b egOli een urelilah ge tocht langa
donkere, verliteh landwegeu. Geeu stervellng k,vam · hlj t egen; lot ' eln de hj k
'loot de b\yeede ma al In sen week is het geh ucht ; CaMs opdcemdc " eti _em
Zu ld~Fra l1kr lj k het tooneel van een on - elnde maakte aan ''Z.IJn ' on ze K ~ rh e ld , of
geboord bruta len rooroverval geweest. hlJ de rlchtln g' coed'- gek6ieti h'di:(
Oputeuw vertegenwoordl gt de bult een
Sl el'ktl" dd n"' d ~ ' fahb sle
waarde vail rulm een mlllloen fr ancs.
rilt keer Is het echter gean pak bmkDe bewonets vau 'Zll~d':Frankrljk' staa n
bekend
a m hun lljke ,(a n t:1$16. · ,,.telt
bllletten, maar een a uto met 16 po st~
zakk en, dIe met chauffeur en a l gesto- s ra rseulaa ueebe htetcrle" Ii de ' gebr ul:
len b .
kellJ ke betlteltng VOOI" "een gescilledenb.
Vier en. twlntlg uur later was noch waa rvan men weln tg getoort. Doeh ttta ns
van de auto, noch van de bandleten komen er 'wa re verhalen nIt' het Zu1·
eert apdor gevonden , aldus De Crt. A!- den, die voor de anderentet cnderdceu.
leen de cha uffeur Is ter ug en hee ft- De aurobandleten lerden 'deli nillU oeiien~
kunnen 'vertellen, hoe verrauend een- dans met eelt brulalltell. die' even vervoudl6 het 1s, In een stille straat van bhiltend Is ab het felt, dat ' ztj ' onge:..
AI,,·en·Provence een hee le postaufo t ~ straft blljven rond rijden.
T e Nice was het onlangs Inderd aad
.st elen op zijn dagel ljksche, n8u\Velljks
vljt kilometer lange route van het post- letwa t ultdagend tegenover: de bandle ~
kantoor naar he t sta tion.
ten en tevens vrlj nalet, om ~en en een
mllUoel1 fr ancs naar de stalen
's Avohds om 9 uur zat ,sylvestre Car~ derde
tera ,a chter het stuurwlel te wachten , braak~ en brandvrije klulzen te bren~
tot ' iljn auto geladen \vas. ten paar
mete'r "erd er ~ag hi} ZOO terloops een
gtoote vUUtioode auto gepa rkeerd. Hlj
schonk er geene rlel aandac ht aaii en
6p liet gebhIlk:elljke setn "AllC'J; ouste I"
reed hij weg n aar het station, om de
~d poSlzakken met brleven en aat1getee ~
}(eride stukken ilaar den treln van 21.26
te brengen. .
I
IItUllo r hI' 11"1 Vertlrag- filii
\,
Aan he~ :stalon, wa t er kwatn - geen
,VersaHl",
'
•
»ostauto. De treln moes~.. wnder post
v~rtrekken ; waarop
een , bea mbte het
De Romelnsche K·correspondel1t de r
hOotd kal1toor dpbe lde.
Msb. .!chrljft :
I
\Vliar bltjIt Cartera ? i . ,- .
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In den lecftlj d vaD 77 [ aren cverleed
In de a raetoope u maand te Ut-recht Mgr .
s'ra nctscus Ktnnlnck, Oud-Kathcltekl.
Aartsblssehop van Utrecht. De overledene werd geboren 18 Jun l 1859 te Den
Helder; htj ontvlng zljn opleldlng va n
het Oud -Kathcllek SemInarle te Amers'
.
'
tOQrt ~n werd den 24sten J uni 1888 tot
pr lestEH; gewlld. 'tob 18" September 1898
bekleedde de cntstapene een deze kweekschool het proCessoraat II) de exegese en
de injeldende. bljbelwete lischap;, daarna jJ!ende hlj tot 1910 de gemeente van
\iel\ 1f"O regorl us te Amerstoort als pas- ..
tocr. "Iu laatstgenoemd Iaar trad Mgr.
k:el'lllliick c p a la i'resldent van het Bezrllnarle enverwrsserde hee protessoraat
lrt de eseeese en de jnleldende bljbe1,.-ele n:lCilap, da t hij ·gedurende' zijn pa.s~
toraat was btijven waarneme n, met dat
In de dog mahilt. Araart '1920 vohrde de
verklezlng tot Aartsblsschop van Utrecht.

. ,.

..k atloliaal"

van den Koning

rn piuagraar' 246 van het Verdrag van
Wat teat· u 1 Ole Is a l een halt uur
Vers ailles staa t te Iezen: " De schedel
naa r ju lUe onde rweg I
va n den sulta n vail Mak aona. die ge'Oroote opschuddlng. De politle 'Wordt durende het Dultsch · protectora at In
geala rmeerd en gaat op zoek. Zonder Oos t ~Afrl ka ge!ltolen werd, moet, In den
resl1lta at.
toop der eeute zes maanden m\ het In
Eerst heel la at In den avond kom t kracht treden van dlt verdrag, door
worden ultgeleverd aan
eeri· teletoontje van Cartera, die dood- Dultschia nd
vcrmoeld en bult-en 'zJchzelt In een ge- de EngeJsche regeerlng".
HuchtJe oj> ethi pa ar kilo- meter vali Alx
? ? ? ? '1
•
· i tt en· rltet horten en stooten het ve r ~
lia:tl 'd oet :
I
De SUltan valt Makaorta regeerdeJ
~en paar honderd meter van het lang v66r deli wete ldoorlog, over cen
kalHoo'r, net toen hlJ den eersten hoek onmetellj k geb!ed tu.~hen l1et Tangaoriigeslagen w'a s, kWlllll de roode auto njlka-meet eri den Indlscheh Oceaan .
aa ll-z,e 'l\en ell stopte schuhl over de HiJ was eed wljs eil hlachtlg vor-st ell
'
verlangde nlet artders, dal1 In · vtede tt'
:s t ra at, zooda t htj maa r net cen aal1- Ie ert et ' lI lt buret M . t
l' '08
rljdlng kon ...·oorkomen. n lj stak het
v m z...
I .
aar oen n ~
hoofd n1ar 'tiulten, ten elnde eens even de Duitschers, na een oor~og van vlj t
· du ldelljk te ·verteUen , wat hlj van zulke I jaren , bezlt !la~en ~an bet 1Jn~ der
"lanleren . daeM, toen hem eensklaps \ Va heh es, was he~. uit..me t de regeerlng
celt reVolver onder den 'neus gestoke li van den :sult an. ZIjI1 rlj k w.erd hem ont~
werd
.nomen en de hee rscher relt werd se. .
dood door een kogel, die hem den sehe,.Mond hol1den I Ui t~ t a p pe n I" zelde del doorboorde.
· eeh gemasketde man, terwijl een Lweede
vim· drnlfde soor t hem me t een fik - . Id · het vredesverd rag, 'da t nog · he t ~
tchel\ nik de pet over de oogen trok. i eIfde ' jaar onder teekend werd door
en Vaheh es,' wa s g es tlpu ~
Met een s tevlgen duw In d en r ug schOot Oultschen
hlJ regelrecht de roode auto binnen, Ieerd, dat het stoftelljk oversehot vari
waa r lemand hem h md lg een zak over den heerscher tertiggegeven -z,ou .wor11et: hootd wlerp. T l"e n seconden later ddeit aan zljn yolk. Wat dan ook geging de wagen er vandoo r, terwlj l bwee tChIedde. Alleell.... ..... de overwonnen
kcrel" 'd en ongelukklgen postbeambte zwar teJi ontvlngen tot ;hun tel eurste l~
op den vloer gedrukt hlelden . 'Aeh ter ling van hun DUltsche , overh eerschers
zl('h hoorde hlj a l spoedlg het zware een lij'k zender hoord I En In dezen
vorm had het '1oor hen geen waa rde.
gebrom van zijn elgen wa gen.
want de Vahehes gelOolven. d t\t de lIel
Zoo glng het een tljdJe verder, tot de van eert lna n t etelt In zljn hcofd.
auto plot.seHilg snelheld ver mlhd erde en
p us recla meerden de Vahehes den
blJd a sUihleld. Het pOrUer werd geopend.- de 'lak glng va n :ttjn hoo td en schedel Vlln hUll vorst btj de Dullsohe'
me t een 'VaartJe £choot OJ.rtera den autorltelten ter plaatse, en toen dlt zon ~
welt 0:). 'foeil. hij overelnd gekrabbeld der resul taat b.led! btJ den mInis ter van
en ,
w~lli, vetdweiten
Uarte z
£~hlrhme'n In den
I
autO el\ de pOstau
die zEl gellen heef .

Kennlt k

ongewapende bedlanden. lob a r nu een
pcstauto op zijn dagcllj :t~che route, zooala er elken a vond hcnderden In Pr ankrij !t rljd en, ongemer kt en s poorloos
bllJ.kt . t e kuun en verdwunen, vra agt
men atchmet beaorgdhetd a t., wat nOg
voor deze roovets velUg Is.
Hoeveet prectes 'de wanrde van bet
gestolene bedraa gt, kon nog nld vast..
gesteld worden. Zeker Is, dat zlch rutm
5fJO.000 fra ncs gereed geld In de zakken
beyond, voor een deel a fkomstlg van
bet belaettngkan toor te Aix. Doch vete
bauke n geveu gewooil.lIj k haar geldzendlngen bij de poste rtjen benede n de
waa rde aan, terwllt -z,ij bij een. partleullere niaat.~chapplj het volle bedrag
verickeren. Op grand daarvan raaritt
men de tot:ile som op .1'ulm I.ooo.(j()()
tri nes.'
Ook besta at er kal13, dat ook het dosUef' over den gerilchtmakendert ntoord
op meHOUW Oarola In den sneItreln
De ontslapene, ·dIe Rldder In de Orde .
Stra atsburg- Ventlmlgllo.\ zlch In een' vart den' Nederla ndschen · Leeuw . waJ, ' .
der zakken :lJevonden heeft . Om nog te heelt de Oud·Katholte-lte ·Kerk met lIet·
zwljgen van aIle pa rtlcuUere en zaken:' de gedlend en met vast.e hand geleld. .
brleven, dIe hun· best emmlng mLsSen .
,
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1918, eeil delegatle van hoogg'e:..

Te i Urrch Is eert' In~rrtaUo n aai con :.
~t e !t '· bljeert v:ttl deh w ereidbond ·voor
Vrouwenkle:;recht, aldus de N.R.C\
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Tden ~e n dlkktli d:Uttl!l h:last
eell stoel gin, zUU lt
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E(!n In,,!oonst er nl1 Brooklyn (Atrie"
rlk a J h ad onlangs het! on<Jeluk naa ilt
haar stoel te ga.1I1 zUten,. _zoodatl zlj ali
deri grond te rec:h tkwam. Voor een no t ~
ma11 mensch . I.s dat opzlciH:eii lreestal
r.let ioo verSChtlH:ketljk. be sclirlk Illi ge,;
.,yoonUj k gtootet d<tn de pljn. Vaor de
dalne lit kwestle was he t evenwe! een
r.Hill', biftdat zlj rilel li1 lrider datt 270
toM "'.obg. Behiitve dat. rtfevtoU\v Foy
~ rlt g~sci1tbi<ktHI was. hdd i e " aat dlj beNt lbet(!Hd eli If.ijl1 doot h<tat' corp u.
tM ltc hlet h1~et overehi,d korren . Duren wa ar sc huwd~n een dOkt(ll', dle de
gewonde do cerste hillp vetleeride: In~
w lddels was dE! eChtgetltSot 'lith inevrouw
Foy thtl!:;gl'ki11htin eri fuet ver.eerldl!
Rrachtert \verd geJ1tobee rd tnevr(1uw In
de Intu sschen voorgH"ede:ri ilekeiiauto
te dragel1. Toen dtt hlet lukte, werd de
hulp van de politte tngerocpen. Er vei"schenen ....·eldra t .....ee pJotlge polltleagenten, ma:u ook met deze hulp rlaagde men er n1et In mevrouw ' Foy In de
zlekenailto to krij ~en. itet elnd vario het.
lIed{e was, dat er . ten slotte veertleri
J?O~ lernannen aan te pas kwamen, a l ~
. vorens de pa,tle:ilte gced en wei In de
zJel£eriauto was geweri t. {Tel.}. .
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J oa chim Von Ribbentrop, de Diiitscile aihb;isS:ideur . te LORden, heeU op eeli econoliilscbe stu(i1e~
conferentle te Leipzig een «rOote rede iehoudtn, ,va:lHil lilj tetui'13Ve d.er vroegere tl uilScne k"ololilell .
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" lIeb·lk da~ nlet sUm · geda,alt ?" YlVeg
qaslniir eenJ:ge oogenbl1klteri llate; aa n
iJula, die ,In den steel m~ast hem -z.at•.
; ..NIel ·aai'dlg v-ari U!' ;zH .Llula )neb ge..
tronste wenkbrauwen.

t

le 0P
ma:; ~~n
\ 1 t~W ~nu ..
~en? ,,0 ......
u a , ,M e
a ar
~hQuder$ op. "Oa a t U;, h~m n U .n<?S', ill
~eherm1ng:, n~roen j
zel Gaslw1r
laohend.· Htj , li~m een d gjlret :. u~t . zljn
koker, stak ~em ~achtzaam aan, en

,., W~~kt dI~

-z.el geW1Chtl:-: ..vrov.we~ : houden va n
flet g~wone I • en keek toen vOQr z.lch. ,In

het. gelukkIg~ ~ t. dat htl; lew ~ijs..
geerlgs .had ,gezegd.. Llulil . gat geen
. .. , . . ,
' .
.
.
r nt\\'OOrd, ze :stoot de oog,eJl\ Na eenlgen
ljd zel zij : "Morgen zljn wlj .In -\thehe,...
Moole tochten kun je daar makenI~

Oretlg greep Casimir de kan,3 aap :
zel : .,U mod een tropenhelm koopen I" "Zullell wlJ, sa me"'..... ?" Na. eenlge , a~r..
kdcht hlj een derge1ljk nutttg· exem" zelina stemde IJula..tqe, Q~. afspraa.k we,d
pla ar Wadra. htj er de gell!flenheld 'voo r geritaakt : Casimir zou na,ar he~ beig~
xreeg. Toen lemand hem vertelde, dat' ho tel gaan met de bus, ~a,;,l.r Z01J . hlJ
hlj besUst eelt tucksack· nood IS'"had•. had wachten op .Llula, dIe eenlgen tlJd la~r
ArlsUdei zlch ol1mlddellijk- eelt rucksack per auto zeu komen , daar zlJ eerst In
aailg(l8cMtt. Haorde hlj, dat het. ge- de stad een lge boodschappen · had to
wOonte' was om I~ Anth' arl een pa rel- doen.
.
,
inocren scheepj e t'6 koopen,. dan 'kwa trt
Casi mIr i at In het berghotel ; hlj- w:as
,ArJstlde Met een p:trelmoeren· snheopJE! bultengewoon 'goed gehtuV,eu,rd" ZW.'iQed
thuls. En roo glnll het met alles.
als blj hem nlet dIkw1jls voorlc.wam. Met
..
'een gerlng~chattend lach je dach~ ij'1j" a,lltl
0 peen
' geed
t een der Am e~ ArIs tId e. en , aa n h e t gera l llrteer'd e' p' I~n.
en d
ag za
'
'ean nog jonge 'da t hU }iad v,eriorinen om dell atietQo"
In ee d
. :lem
ri1a n ~W Ij
:ak n HIJ, bad bes)o.. .
ne
e te .oorge
Ide III Mhene
blS
I nieer op
to
U· ko.nten., en
e kuc , eeo
t Ie 11 . d
van zijri p'l an
stem zei :· "Pa rdon, Is dat op de hoog.te wa.s, had hlJ legel} ArJsJlde
n
I
' k ~
.
rls- gezegd : , En denk eraan. ~Il boot var..
ti
oe ,
zel trekt w~r oj> ' West-Etiropeescheil tljd.
tide volgens Uw horlogp. vertrekken wJj. dus
een ,r lj roo~ nlet om elf, maar om twaalt uur I" HI1
te, gele tanden. HIJ lee eert beetje bp grlli1sde blj i lchielt. Ylat z9u ArbUde
cen p3:ar~ , vOl)d C a.slmJr•. Ai'lstlde staan te kljken , als hit merkte, dat het
bled bet lulte loos s ta,l1n. Plotsellng schlp om tlen uur vertrokken was
.
ech tet zet hij: ..Oh
" pardon:..;..
Tot zijn verwondei'lrig , Kwa'm Llula.
Ik m{jet rtli g:ta n, Ik wu ~e
Ik .rh~st ....." 1nog al nlet. HIj wachtte een. uu r, tweo
Met eeri bhk had Casimir de: sftua tle uur...... Na drte Ut1r kWam er een teledoorzlen : In de verte l1aderdc MIss Mer- gra m : mr. casImIr hotel pamasoo stop
~llt sk~\ dd <!l1arlhan td,i ge"dlStJngeerde vrotiwen houden van het gew-?ne stop
Ru.ssfStHiEl, d1e J a l'~ ilI ah i1l n Aritenka had Hula 'i. 'Nu eerst bemerkte Ca3lmlr, dat
geWboiid en elgen lljk ri1eet Afrttrlltaah- de la at3te bu'i naar Athene twee uu r
sehe wtiS' gew-ordel1. lIiJ wist., dat Atlstlde geleien vertrokkell was, en dat devol ~
eell blliide teteeil tig hid opgevat .oor de I g'e nde ·eerst den Yol genden · dtl g .g il1~.. ...•
fttoole Lluld, ert btll W verhJnderel1; da' I"U kon de boot nlet meer haten..;.•
ArlsUde ,de-n I8lmst beh ntld~ag In it ge- •
' d'. . ,
.
. '.
.
t~lsclUp van Ltula zoll blij;,-en _ hlj
Op , het . eit, van de "Brltt:ull:a ~ten
wb' d:at tlj te beleetd WM om hem welf Arls.tlde. ~h Llula tl aast ,elka.ar In de
tt'! stuteh _ ze! hlj srieI : ..Weet tJ wat fange dekstoeten. •,Ik besrlji? nte', 4a~ '
U f1OOd lg'. h~b t ' De llst ~elukte : geTn- h1 t . Caslhlr er zoo rots vast van QYer~
U!resu!~td liaald~ ArJ!t1de bloci'lot.e en tJ~lS;d w as, dat .hler , West~E':lro~esche
f>ottood 'Ie yootschljn en rei "Wet'?'.
tijd I$e.ld t ~ NU heeft de a r'.tle drommel
. .
de bOOt gemUt I Hlj zel he.t tegell mlJ
CasiMir sehatte den ·a fsb n.d ttsscti'en ~k, : maar, Jk ve~trouw.de · helf"rllet en~
UUla. en zOo dekstqel, toM tel htj: vroeg het aah den steward".
..Itet~rx-~~ieroxanamlnc t Jk kart geen ·Llula keerde ltch miai hem om,' ;.We~ t
bd te t irt ld~e l tegen zeezlekte 1'1 Oehoor~
.
Z:laJ1i si>elde Atlstld.e het m?eUlJke woord II wal tJ no(><Ug hebt 1" vroet:aij lang~
n e· I ' I t · h
d
h I
te· zaa m Nu
?" . vioeg ~rl.stl1e 'geinte..
. e r e t .e n~ oe naar en 0 Itl.ees t resseerd, en haa lde zljn ona fscheIdeiijke
o~ itet te Koope n...... ...
.
. blocnote y~r den dag. ,,Eelj1 vrouw I"
zel · Lluh . Automatlsch 2i~tte Arl~ttde
het. pot-iood op he~ pa ple ~, en wltde
beglnnen te schr.lj ven , 40~h. toen on t 4
dekte hlj 'Ieh vreemds In de zaa k, en
hlj lIet het potlood vallen.
En zoo kwam het, dat mr. Arlstide
Barou van ziJit reLs ' 1l1eebr acht : eell
h openheim, een tucksacic, een parel..
mt'>eren scheepJe, en eeti ;'rouw. Z60als
u zlet eert reeks van volkorn:en ove rbo ~
dlge dlngeri
.

5001 . fNadr!Jk ·verbo:d.enJ
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De Fi ansehe oi1derslaatsse<!retaresse
lOor OndeiWlj';. mevr. BruhSchvlck,
woonl het eong" , b~. Zaterda gavond
27 Fe b; . zdu zlj eerl re feraa ~ hOUden
tJ
...
•
l1etgeen aa nleldltlg . gegeven heen tot
een Inc1den t. Toen mevrouYi Brunsch.. 1~-~---"'---~-
v1ck rt.t. een begin wUde ma ken' met
ha ar Inleldlng, verhlef rlch onde r het
•,
Ad.lilI.; 8 itroll
ge-hoor cen J ongein ~ni die rlep: "Weg
I1tet de JOOm; Wij Hebben lit Z w lt.,er~
door
lahd geen billtenht ndsehe , Jaded noo ~
•
dig". Tegelijkertljd wierp hlj een el naar \
WILL
WENDIN
de spreekst er , 'dl t Mat' ter h008te va n
de bors t trot. D1j het verhoo r van
'- den jongen dwaa!l bleek deze , lid te
zlJrt va n het 'l:.g. nattol1a~e lront, de
Er be\·tnden zlch mt!esta l vreemdsoot~
Zwltsersche tmitatle van de N.8.D.A.P. Uge menschen aan boord ' van de pas~
IIIj vetklaarde geen opdracht te hebben ,
'
sa glersschepen, die de ..crlllses" niaken
gehad voor zijn daad.
,
door de Mlddella ndsche Zee. lAmed,·
Toen hlj de spreekster zag staan , kaansche mU llona lrs, Engelsche 10rdSj
werd hiJ plotsell ng z66 opgewonden, dllb en ten gere "mts.!es" utt u:s. A. vormell'
hij zlch nlet rne€r beheerschen kon. Na. 't meest al het hootdbest anddeel van de
verhoor, waarl n de man de-le verklarlng
'a riegtfe, yond de poll tle In zljn zak nog pa"saglers, ook op de .- ,.Brl Ltanla". Be':
,een Lw'eede et Deze eleren, ald us de halve deze gewone ·passaglers beYond
gearrestetrde, had hlj gekocht om re ,Ieh eehler ook een' bultengewoon exttlu13 op te etelt.
ceritrlek 'Jongmem ch aa n boord. Excel1~.
trlek was ' hlj misschlen nlet in den ge'"
De polltle herlnner t zlch, da t de man
In kwesUe. hlj lteet.· Amrein, zlch ook wonen zln van het woord; doch ander,
d
d
hI) 1 led
I
hce(t ol1derschelden bij relletjes In ver- .da"
.. e a n eren was
n · er, geva ,
ba rid 'me t het' optreden van het. eab<l.- well HIj maakte er nainelljk ' een , ge,"
ret Dfe PfefferiiHlhle.
'wool1te van, ont ledereen · raad : to vra~,
·gen j en dlen raad werkelljk op te -vol,;
"'schaUl"r Yail dell pakjes..
ge;t. Al3 lemand blJvoorbeeld · tegen !ieni
drager
,

.

'

a ~iiui1e n t

phlats te Vahehej blj . de Engelsche au~
toHtelten van ·de haven van Dar Es
S11aatit, met llet volgende ve rio ek~
s('hrUt : "seignEurs a n~la l s : i lj hebt
d e Dultschers . our Yo'onnen I Weest
th ans zOo goed, de regeering van BerlIjh te bevelen . OIlS 'den achedel va n
onzen sultan teru]: t~ :tenden I "
De Engelsche regeering, dIe de ge ~
schledenis kende, raadde aan een dele~
ga tte te zendcn naa r Lo)lden . En eenlge
dagen la ter ver trokken 6 Vahehes daar heen eit werden cloor Lloyd d eorge ·pcrsoonlljk ontvangen, dlt tieloofde aUes
te doen , wat In zljn ln ach t wa", om hen
tevreden te ste1ten. En L!oyd Oeorge
h le~d ' z!j n woord en elschte de lnlas~
schlng van parngr aa t 246 In 11et ver~
d1'l\K van Ve'rsaIlles. .
uiermee· had ' de geschledents een
elnde 'moeten nemcn.· ·' Maar de zaak
bleek vMI gecompllceerdcr, dan ze feek.
\Vant de' schedel was indertijd v'erhulsd
·naar. het museum va n n erlljll en 'zeUs
in dlt vredlge gebouw1;~an de w~(en·.schap had de oerlog 'eetUk'e wanorde'ke~,
t cha pen I Met he t gevotg. dat de ·dl~ecteur aan de au torttelten tIet w.etel1, 'dat
hij nlet met zekerheld 'kon zeggen, w~lke
de .,k hte" schedel van den sultan van
Makaona was, omd at h lJ er drle beza t,
die In aanmerklng kwa men. Maar ' om
zijrt goeden wll to toonerl. zond hlj aile
drl e sched.els naar het FOreign Office,
'de beste· te kl~:ten f De Erlgelsche ' re-·
geerbtg echter beschouwde dlt au een
Den· lett Mhart trad een· wet In wer"
smakeloole grap en elschte van de klrig, waarbij de 1'urkschl) r eg-eerlitg dell
Dltltschers, dat ze hun pllcht zoilden '"Hamal", den bek~itden 't'urkschen pak~
vcrvullen. Vele Jaren lang \verdeli his~' jesdrager, a (~'cha rt. De wet verblMt· het
scheJi Downing s treet en: de Wllhelni~ 'dragen va n his teh op· de ll. rug' Val\ een
stra.<sse not a's gewlsseld over de zaa k, ter_ mensch. De ervar lng leer t- e<:hf.er, dat:
wlJ l de Vahehes nlet pphleJen, steeds 'de· ulLvoerInlJ van een wet Ills deie eel\dr lngender de ultleverlng te elschen vail' 'zaak val\ g eh ~ cl andere oide I~. M'ei\ ge..
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te verwacnteu- veren vorm van terrestrtsebe snene vet Vias, Is de show In het geweldlge corn - voermlddelen, .vau de ge:stroomlljnde
plex e: ~bouwen, da t etch van den k ak autc t .
, '
serdamm tot rondom ruukturm utt Voods
•
sl re k~, welooast In nag sterkere mate
in tie eerehai
dan dte ",a n verleden Iaar een Indrukwekkend e demonstratle van het . pres- .
" , -+
1- - - ta tlevermogen de r Duitsche autcmobteltnduetrt e en de daa rmede sa men - een keur van chastls met deels openwerkende talrlj kel ta ilken van nuver- gesneden motor ell d rlj(werk en me t
held geworden. acveudten . gaat van de- wteten draatende op van nokken veerze tentoonstelllng, zleh over n tet mln- ziene t rommels, tenelnde de beweging
der dan acht nallen uitstrekke,nde, een der indl vldueel geveerde wleten - een
sterke, 'n let te overtretteh propa ganda rlchtlng waarln dd .D UI ~h e auto-In ult veer de motorlseerlng va n het ver- dustrleelen waf; de, atgemeene adoptie
keer, ecowet wat .bet rett liet ttansjklrt }jetre!t ,vOOi'aati zljrt gegaan - duldelljk
van perscnen eta van goederen over den te demonstreeren, Verder een keur va n
'. cpenbaren weg eri de apoorbad n, voor rnotorne tsert : N.S .U., ,Vlcw rla. en nlet te
het toerLsme, voor de sport, voor de te vergliltt!n de Zllndapp met, ook wat
wepasalng .van door motorcn gedreven de schoonheld van vorm betreft, VQor·
,
voer tuigen. In communa le dlenste h. en bceldlgen motor.
wab dies ,meer zlJ, aldus het ..RbI."
Ook Dleselmotoren zlJn hler te 2len.
In nlet mlnder dan
waa ronder vooral ' een groote BUssing·
, 1150 SllI/ul. NAG ondervloersche mQw r met hQrl·
w ntaal Uggende oyllnders voor Instal·
laUe
in autoOlotrices, zware vrachtwa toont, de Ip.dustrle haar , voortbrengse· I~n . Dit cljfer maa kt duldelljk, dat er gens en groote omnlbussen , vanwege de
\fan cen o psommlng van al het bezlens· plaatsrubnte die men bove,n hem voor
wa ar<11gc In het kader van een da g. de J;,Xlssaglers Qf voor de vracht goederen
bladartlkel geen spra ke kan zljn. Zoo wlnt, Qnzc voU, aanda:e:ht verdient.
Dan han gt daar In de eerehal, vMr
zal Ik mlj da n oak tot ·,het weergeven
de stand va n het advlesbUfeau van het
van en kele Indru kken bepalen.
In. ,d~ eerehal st'aall ulterst Inte re'J- Stahl· verband te Dusseldorp, nag een
sante \foortbrengselen doer Du1t.sc:he ntJ- ..boutJe" voor de vakmenschen. Een
v.erheld. Heb publlek aanschQuwt met geheel stalen tweedeurs car rosserle
Intensleve beJangstel1lng den stanken voor vier J)efSQnen.

zooate.: niet anders

..

....•,....

De, rijJl~lla ll seller bij hel nlel1\Vste snufJ8 op het
de Saxon ctte, hU\plllotor voor rlJwie len. Links
.
'

,

'

rQnwllgen Vlln do "Auto UnlQn", staart
bJlwon(1erend op den record .wagen va n
Mercedes-Benz en ma akt - ntet zander eenlge vcrba zlng - kellnls met de
In een gestroo mlljnd "etul" s~ken·
de B. ·M. W.-motorflet.s van den kllo; meterduivel Henne.
Phan t a.stlsch
rIge, ,Mercede" .
mende met CCIl
lengte: getrokke Drent.sc:
• p
wlelen. Gevormd om tusschen terra. fir ma
en de. lucht met razeride snelheld door
te gllppen. Voorln :de 12-cyl. motor
me t compressor, boven In het midden
van het breede ,vreemdsoor tlge geva:\r·
te een gaatle - hoedwljdte 7%, - om
net hoafd van den bestuurder door te
la ten .' Oaarvoor een wlndschermpje ult
bulgzaa rn.s las en d-ll~rach ter een stutJe
"oor het achterhoold.
. .
[n dit vehlkel, da t als van een ande re
planeet, afkQmst lgl I . aa'ndoet, ~el k te
caracclola. op de rtjksautobaan tussehe n .Frankfort en Dar mstadt In November U. de mlraculeuze snelheld V3n
366.9. km: per uur I
Meer In het midden sta at een AdlerTrumpf voor vier ~ rsonen, aerodynamlsch correct geslepen. Deze i.7 I.-wagen •.haalt.. met sta nda."\rd koetswerk op
(!en vl~kken weg blj wlndstl1 weer m~ t
de stopwa tch gecontroleerd eerlljk 128
k,n\- ,per uur. Met zljn gest (oomlljnde
carrosse.r1e . daa(entegen 185 km. I De
ileer Erwin Kleyer van de Adlp.r-wE:rke
kWain ermede In 6Y:!: "uui va ll Fra nkfort
· over Ha nnover n av- de.n Kalserd amm.
een a fstand van ca. 600 km. Met tl';fject
Ha nnover·We(der (vo6r Potsda m) 218 km. - werd In 1 uur 35 mlnuten
;( fgelcgd. De hecr Kleyer "toerde" g1st E:r ~ noc h t e n d met mlj over de rlj k" au·
tobaan e,ventJes na ar Stettln en ter ug.
Dc ' vaartwlnd boosde I1let meer tegen
de vootruit. g:!erde en loelde n let meer
om de snelle motQrkoets. Ocrulschloos
gleed de "Adler" over den prachtlgen
st r aatweg door het N'oorddultsche landEchap llaar he t ha f aan d~ Oo:l tzee. De
sUlte die ons om:ia f deed mlj vergetcn ,
dat Ik met een snelhe ld van 170 km.
pei' 'UUE', vQortVloog. . lk beleetde de
trlomph va n eel1 idee; waar vOor Ik van
~e~ QQ gli!' nbll ~ af, dat Ik In de luchtYaar t6ewd lng kwa ni - nu rulm dertlg
jMr geleden - heb gestreden . De ze..
· gepraal van den aerodynamlsch zul-
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. Caproni

C. i\.

i 35

Kort geleden 1.s ge.wa~ gemaakt van
het nleu.w& 1.f.a:1I3illl sche gevEchtstQestet
Flat ,,s. R ,20", dat In z1jIi categorle de
sneLste 1'5. te r wereJd. Blnnenkort za l ook
de Caprpnl C. 'A. 135 oommenwerper zljn
Intrede doen In de l tallaan sche lucht .
vloot eI).. ook deze cQnstructie trekt de
aanda cht .door h:;tar' bultengewone hoe.
danlghe~en . De caproiil is l!en ZVia ar
twee mowrlg-toestel, eon moriopla an,
geheel van D1etaa l verva ardlgd. ~
vleugel Is Qnge v ~ r haJver hoogte den
fQmp Ingephlllt. De totale drlj!kra cht
bedraagt ongeveel' 2000 P. K. Het toestel
13 ultlJerU8t me t verstelbare Hamllton schroeven en een Inklapb aar landlngsgestel. ij"~ t 'heeft .,eel}. nuttlgen last van
3000 kilo en met 75 pet vari' het ootaalgewlcht een actie-rad l\13 ·van. 3500 K.M.
bU een !sruls.snelheld'"-van bljna. 400 KM./
uur. H~t pla lond be~raagt 8000 M.
en de m,axlmum snelheld 430. K. M./uur,
~. I
u
r be
td a
n
t

,
p[e tb od~di
hebben Mussollnl en 2ljn voornaainste
medewer ker." , onder wIe , htaa ~~ hal k
Balbo en gene raa l Valle ht de atl~ree rste plaa~ genoemd fitoeten worden, 'de
a eronautlsche emancipatle ' van het
land bevorderd. In· aUe opiichten Is de
lnd?-strleele potentlaal ervan 9P dlt
oogenbllk 266 groot. da t aad alle el..
schen dIe een medeme orga nlsa tie 'stelt
kan wQrden vo!daan. En zeUs op de
bultenlandsche mQi'kt maakt de Ita..
llaanSche. coristrllctle e.en t oeden In..
dru k. Inzonder.hel.d - de .. SA.¥Qla M~r..
chettl s . ~ 3 heert door haa, ultmun..
tende kwalltelteh de a a n~ ac h t getrQk..
ken v,an'dl~etSe oultenJandsc'lle desk,",n..
dlgen. 2:00.' neet.~ de ~tglsch~ verkeers'"
maatschapplj S·abe na reeds geru~en
·tlJ d een aanta l. van daze westel1en In
dlenst. Thans Is het TsJech~lowak1Je.
dat een zesta! van ,d aze mach ines h~lt
'gekQch t V001' de explolta tle van de fiJn
Pra ng - Moskou. Deze Bavola's worden
getrokken door WaItennotor~n. En v~r·
v~~eI)$ J1l0~st. gewag word~n ' gemaakt
v . het bezcie . ; "
Argimtljns~he
ga tl~ a a n e ta
-sche vllegtulg..
strle en
rbllj f van Se..
elleg I,
r van de Ita·
Jla an sche clvlele Iuchtvaar t, In ZuJd..
Ametlka. Een ert and,H' staat
ve rb~nd
I
I
'
d
'
me ·p aI1neit, . e organbatte vim en
t ransatbntLschlm dlehd bet rMlende en
de oprlch ttng van nle uwe luchtlljnen In
Bra zllt~ en Argenttnli! met I l.a.Ilaattsch
J;rt:Ltetlaa l. Men vl!t'Nacht zeUs dat deze
~ roJecten In 1 ~3~8, voJl~.d}g gereal1:seerd
:¥Jllen zljn. Omtrent de Qct~vltelt van de

,
,

.

•

•

e'

t
n ge
dat het tegen de snelste
I.
. ...'
.en,
g
an el van
. . m 3lIu1 echte s a t zlj
t. 75
)?Ct. van hlW:K: . w~I.•gewlcht cen actteradius van 3500 K. M. ben t. Toestellen
van dlt kallber met zoo'n groot e werkIngssleer zljn .hoogst zeldzaam. Dat
Ca pronl op de relkwljd te van een \fan Toomaa~.~~ I~~I,t.~hQ vEl~k~ers
zljn Jongste producten den nadruk heeft tpaatschapplJ ~Ia· Llttor~ %an E;.ven-:ens
, gelegd, bewljst duldeltjk de door n a W! fjIlet lor ge~.as wor~e"n ~e~aa%t. Daze
gevol.gde luchts tr:\tegle. " et IS liet bul- qndeirtthnmg· heeCt h<\ar ' ttfrob~~sch
to,riJand a l lang epgevalteri, dat de Ita.;. \uc htrie~ " riag u~r oit!ari~ · iil~t;g!.b Je1d
lIaa nsche luchh aa rt-autoritelte n, Qn- ~oor een . doortrekklng va n haar lljn.
danks het felt, dat he t te verdedlgen ~ome - Batearen tot. MfIOI.a en Ca dlx
te rrltalr een sc::hlerellan:1 is. bljna een een traJect dat twe~aal ~t week In
elIand, zooals MussoUnl zel, wo welnlg ~elde tlchttngen gevloge\l 'Vordt en dat
Inlere!$e bazitten voor de marlnelucht ;' ~talle , In, .reg·elmaUge luC.h~verbind1ng
vaar~ en nagenoeg hu n geheele 'aan- ~eett gebraeht met he~Spai1Je vall,ge..
dacht wljden aa n landWestelleit.- 'ZIJ 21jn nera al fr:\nco.
.
.
'
erin geslaagd met de nleuwste model. :
he~ . k'a d,er ya~ d.ezQ 1;Jesc.~op V(l ng
lim aan to toonen, dat ~melheld en een rpoeten wiJ tenstotte nog de aandac ht
8roo~ werl:d.ngs-., reer nibnschoots vol~ ~estlgen op de Ingebrulkh~ptlng" te
doende zljn~ den Jnvloed ,van de Mlddel. rrl~st van de Imposan te ,,Aquila." ri1.!n ..
la ndsch e. Zee op den aard der mllU.alre ~a d,erlj . de e: rOC?t4te van h~ t ~Uddenatd 
luchtvaar b : op te heffel;!, VOOf de Ita . ~ht;' zee·bekk.~ n. ,Met haa~ 80' gewe( Ig6'
Uaa nsche vleugels Is defa i ee voortaan ~ese rvo lrs en h aar eno nne produc Ie..
nlet meer dan t en bll1minwate r. Daar. ~a~acltelt , an deze onde~emlng d~e.
door kQnden de bezwaren van water. ~U~~ 1200 ton benzine en a ndere bralid...
toestellen !\lIt den weg worden gega an. l!toffen a lleveren. ZIJ beslaal' een t(l~aal
.
"
oppervlakte van 400.000 vlerkante -me..
'
..reder . Immers, . die eenlgsz.ins op de ter.
De Itallaansche luchtvaart -begroo\lng
hoogte· Is v'a n de mOder ne cQnstructletechnlek, weot, Qat deie Ui ,het dorneln yOQf 1937- 38 bedraagt 1.25,0.000..000; lire
van ~~ landmachlne veel verder ievor. qf a79.610.500 lI~e meer dan he' vQ~I g'e
d.~r~ ts, da;n hi .~ ~t " an het watervUeg- beflfOotlngsJaar. Ook voor : d~ IUWlt..
tUI ~. Waa rbU bo~en:m!O oo ~ nqc deze sport Interesseer t de Duce zlch ; ~ lj n
bel an 8 r ~ kEJ factnr Qen gewichtlge roll f;oezeg,glng aa n I de Fr an.sche M r6elub
speelt, dilt de Qrganlsatle van vUegvel- ~r. gaa nde een QfUc leele Italtaan.sche •
.d ~ n en de g ~on d.d le n.$t ve~ 1 eimvoudlger ~ eel n em l n g aa n de wedvluch t N~w·
J ~ oj) !:let land d1n OJ) het wa ter;
York '-:" Pa rljs meldden ltiJ reeds. ~n et
.
.
'
mlnder dan ~ drlemotQrlge toesteUen
. Pe gtoo te activitelt ten a anzlen va!.' worden voor deze wedvluch t gereed. e..
de mlll~lre luchtvaa~t. h.~ft In I~aUe maa kt. Bruno Mussollnl zal als twe:de
de . ontwlkk~lIng der verke ersvl1egerlj bestuu l;'der van het commando.toestel
111et. ge:schaa d.
. .
c'ungeeren.
1. . ,I .. .,.._ _1._ .. LJ
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Milj taire I Luchtvaart en Verke.ersvliegerIj

De

' krn

.,

"

,

•

GElllEIl

verbopresse te· Frledrlchsha ven
publlceerde oniangs cen a rtlkei van
de hand va n cQmmandant Lehman n
dlrecteur . van de Zeppel1n-Maa t3Chap~
plj. waa rl!!' erkend .word t, dat pIannen
bestaan voor Zeppelindlens ten tusschen
Europa. en Indle en het verre Oosten ell
andere streken, naar den vorm van de
lee ds beJtasnde en succesrljke dle nsten
tussc hen EUfQpa en r{oord. en Zuld.
Amerlka.
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Zeppelin in Were ld- .
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zljn uitgestatd. lIggen de nleuwtJ es dlt
jaar nlet zoozeer QP te c h n l ~ch gebled,
(Ia n wei ' op d a t ~er prljsvorm lng-. du.'
op eomm e rc1~e l terreln. Wle de kells
heert, h eert de kwa at. Ol a r staab
12-cyl. 'l'.1aybachs van 'het typ6 :.zeppelln", <lIe gec:u rosseerd !(CabrIQlet, 4
ph atsen ) het peuleschUie Je .van RM.
36.000 kQsten en 8 cyl.-Mercedessen, dIe
als ca.brlolet met 2/3 plaatsen RM.
28.000 dQen. Echter, men kan blj deze
fir ma, die met een sch ltt eredde collectle
wagens voor den dag komt, ook een
Me l stuk gQedkooper ter ech t.

"

, >

-

.

,

blj ,ultnemendheld oolooft de nleuwe
Opel·Ad mlra al te ' worden. Een ulterst
comfQrta bele, om nlet te zeggen J uxe ~
wagen ,voor :les personen met 3,6 1. 6cyl. motor, dIe als vle r~ deu u limousine
en aIs ~abrlolet op de markt komt. Vlj fentwlntl.g Jaar . geJeden had · meh .voor
deze auto's !Vlermaal zooveel moeten
betalen ~ n dan had men nog maar een
wagen m~t mJddelma.tlge rljqualltelten
en twtjfelachtl.g comfort gehad. Niets
typeert den enormen voorultgang der
industrle .in de Jaau te kwarteeuw 'op
zulk' in het. oog vaUende wlj ze a ls de
versehljnlng van d.eze lndrukwekkende
Opel-zeeman.
De groote Horch · wa gens hebben
t hana achter een v as~ met het raam
\·ttr bonden dure ren'Ieel gekregen. van
waa ruit de achterwleten door' korte a~
sen met dubbele caradall·gewrlchte~
WOrden gedreven. Lange
blad veeren
zorgen voor een ooepele veering, te rwtj)
een oooe r deze doorgrljpende llchte
maa r soUde bul~ · as d.en onveranderllj.
ken hoekstand Yan de wlelen ten op·
zlch te van het wegdek waarborgt, waa r·
door het zljdelIngsch ra deeren van de
banden word t voorkomeu.
In de vrachtwagenha l veor de Neder·
landsche ma rkt 'Intei essa nt vooral dd
lIchte Daimler-Benz H~, 2 en 2 ~, - t ori 
ners met Dleselmotoren. De keurlge
Mercedes M t-el·omn lbus, ty pe 0 1500. Is
verder een wa.gen waarin voorul ts treven·
gebled van kleine lUo tOfCl1. de en "lnha llge" hOteliers' te Qnlent voor
van hem lie heer Sach s. . het blnnenhaJen van h un lIasten Qnge,
twljfeld belang zullen stellen. Voor QllS
Indle (Java) met zljn deels st elle bcrgwegen Iljkt de klelne Dalmler-Benz·bus
Ie nder
met rups ' da w;trIJ
a.arzel1ng n
ell
ngcl v
1 op
ssa n
2 opkJIm t,
Alles me lie
•
ten gewoon bezlenswaa (dlge show, die op
omnlskenbare
~e
tul enls aflegt
ed t
I
, die
he
I
a
pia
t,
sc
baves .
Ie rookje
, et be r sleven en
zljn .door ~ert en ke~ ,.steekJe"
heel een naUe
II
' g'
Ie e

streep
door d
.ronde
,.
dra agt dus -de geheele ca rrosserle met
€:t?n gewlcht van 355 kg I Er iouderi,
indien daarvoor plaats wa re, nog ac ht
perSQnen va n ca . 70 kg. gewlcht In de
koets kunnen gaan :litten, want dat
enke le electrlsche lasch-steekJe weer·
s ta a' « n belastlng van 'om en blj de 800
kg. ZOO wrocltt de technlek ~ag e llj ks
wbnderen . Dtb l:1schprdCedt1 - In U.S.A
Qnder del\ te rm ..shot.weld" bekend ,f,taatl toe. nlkkelstaalpla teri. saarrt te
lasschen zonder door he t lassehen en
wit gloeiend worden van bet ma te rlaal
c,p de plaats van den ..steek" de elgen·
schappen van het metaal te verande·
ren. 1et3 waarln men voorheen nlet
mach!. .slagen. Olt electrlsche aaneen
,.stlkk'en" van platen ult ,nlkkel.:staal
opent ook groote persJ:eetieven wat den
i>oU\V van onze toekolllst!ge ultra Hchte
ery. toch ulterst robuste spoorwegrtj tu l.gen a angaa t.
In de hal waar

,

•

Om neg even op ~e MayJi,3,eh-zeppe.

Un terug te komen. Het huwelljksca deau van' I O ,t. Konlngln "w tlhelmtna
aan Z.K.H. Pr ins Bernhard, ' een 4 peesocn s dcnke rblauw met vercnrcomde
b tezen jafgezette
..Zeppelln"-cabrlolet
QP den sta nd der earrossters' Erdmann
& R~sl ,. JQhs. x euss, trekt v&1 bekljks.
De VQrstelljke wagen sta at h'lei n tet Incognito, maar prljkt met het embleem
van onzs ..K.N.A.C: ', het gektoonde autc wtet met het sch tld der club. Daar'o nder bevlndt zlch de ptaquette van de
.'O.O.A.C-", ~ e l1 ankee rd door die van de
;,A..."f.W.Sl' en van .<Ie ,;K .N'.A.C."
SIJ Adler hebben ,!rumpt en Dlplomaa t een nIeuw ,,gezlcht" -gekregen. Als
nleuwe wagens steuen zlch hler voor :
"Adler· prhntis" en ;.Typ 10". Deae laatete, een 2,' L . 6-cyl.·llmQuslne. De advteeerende car roeseh e-spectaltet voor de
Adler-werke, de heer Bernd Reuters
heert h ter een m.l . buttengewoon gelukklge h and gehad blJ het scneppen van
een stroomtt tnwagen van aa ntrekkeliJ·
ken vorm. zonder - des PuQ.els Kern
r aan de ..bewQonbaarheld'" van den
wa gen te kort te doen. Op voor- en
achterbank Is VQor stadsverkeer en
kortere rItten vQldoende pla ats voor,
drle personen. Het ,,achte rrulm" bergt
kotterl!.
Een
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A erocl}lIwu;sclt z lliL'ere t'Or",. van· do geslroumlij"tlc ItultU.
Een gelteei sillien u ceedeu rs Cttr"osscrie 1,,' 001· oier.
·IJen Uliell. - Verdlttle";llgell bij /lurch
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Automoblelsnuljes te o Berlijn
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•.i ~.le ri k a an.sc h e b O~lI1 en\Verpe rs tljd ei15 een oetl!nlitg. Een 'fr a al.
opnante "au een III "kleUlille" vllegcnd eskader modulle bont. ·
mellwerpers van
, de Ji m (flkaall ~cli& htchtmacht
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KELDER'S NACHTVEILIGHEIDS·,
DIENST

VLUG I
VLUGGER ! I
VLUGST ! !

"DE NACHTWACHT"

f

KonlnppIein Noord 1:1 (pavllJoen)

Hoo rd~

gebc uw H uis van den IJe I<!er) Tel!. WI. 81..
en 815 Hub v/d LeIder toe stet I [ van 875,

De Moiled it ie vc n he t Bctc vtccsch Nieuwsblod goat per
vlieg tuig noar Nede rland en

volvoeren aile opdrachten op Detective ge_
bled, zooals : o~porin g van perscnen, OD denoek etereeauen, Interne ramUle aangete.,
aeeneden, tnllehtingen O'ier perscnen en
aaken, emil. a ucees in vere aevauen, lehelm•
houdini te allen tijde nrzelterd.

word t tweemaal per week vet-

spreld.
Slechts / 3.- pe r kwc rtccl
fbuitenfond J 4.--1 .

.)$4dl re en 3e
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FLATGEBOUW
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"GRISSEEWEG"
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AHENTIE,'VERLOFGANGERS!
Een lezer sdu'JH ons uit Nederland :

w.g. A.

LOSSE NUMMERS

,.

j
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\Vat het blad de ' l ndlschnlan betrett, daa,:voor heb Ik ntets
dan lor, Altijd cp tljd olltvang Ik de Indisehman, tenzlJ blJ
verlr aglni van het vlleitUl!f. In scmmtae Hollandsche bladen
tees Ik wei eens t ndtscb »teuws, maa r met de Indlschman komt
het meuwe nlet aileen 'Ilugger. maar ook vcl jed jger tn mijn
bezlt En da t :J maal per maand veer den prUs van I 1.-. ulge
en seilrUve lln pop I ou Is veer tedereen te betelen I recereen,
ambtenaar ecowet ate partlculler, _met verlo! In Holland, meet
geabonneerd zUn op de rndtscbman, c eccnte heer, Ik gee! U het
recht, van dlt schrUven gebrulk te maken, zoo U ddt wenschelilk
voorkomt. ats reulaute veer de Jndlschlll an.
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,an bet

n" cldlU,"l cl KOLFF & Co
verlr.rijgbu f ,
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cent bU :

Boekhande]

dluisbrugttraat Batavia-Centrum,

Bo ekhunrlel

NITI S"

Anuterdam.

,
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2c.ha",lsch
"O UUZ"

v, V.

De Iiulischnuui 'vaal' iedere«

al u lau eb rlIeu1l".blad. aUo

te Batavia-Centrum en 8&ta""a.
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Per 5 regels druks of gedcelten daorvon f 1. - per ploof,lng

5-P·

9

" 1.50
" 2. -

~;~Cf9 !her
J wordt slechU
yerlee"d, wonneer blJ
I plaafaingen nrm eld wordt. -
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De Irwal
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trent. bezorl(1.Dw ,-an het
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eell t.

Moppen
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IATAV/AASCH NIEUWSBLAD
eQJ. ceUeve men l1eh te wenden

to,

BOGOR

PROVI8 I 8 N III DR A N K E N
.
Telet06"" No.1 (u yen )

-

AND DON'T Le.,. A
SINGL E r-1/\N

B oY! i H\5, IS 5URe. -rVUGtt
ON A G uYS NE RVES!
AN' I;:: \lU ST ONE ."tAN
BREAKS UNOER IT w a ' RE 5 UNK !

Boer: "Hler zljn twee recepten :....: een voor
mljn vrouw en ee n voor mdu koe", _
Apotheker: "Over een uurtje 'Zljn ee klaar".
Boer : "Gced ; ma ar verwtssett u 'Z$ asfe blleft nlet - b et is mijn beste koe".
. -:,
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- Is er et rcom end wat er In de kame r ? vrceg
de vreemdeung In het dorpstogement.
- a trccmcnd water? vroeg de verba asde
kostetetn. Wat WOll u dan In .uw. kem er d~1l1
Visschell ?

, I
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J
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- "Ik ontmoctt.e Je brocr glsteren In de n
schouwburg, maar hi] WOli me n let zlen. HlJ
d ~ n kt zeker dat hlj meer b dan Ik,
-" Hce kom
e l-bij I IIIj Is nlets meer da n,
jlj, h ool' ! HiJ Is een Id loot..

.. - - ..

Mickey kijle.t eens om zlch
. Een kwarUel· later IIggen aile mannen 200als
heen, naa r den man dIe het
Mickey bevolen h een 111 cen grooten d rkel om
dlc htst bij hem llgt , Ole verhet kamp heen. Doodsche sUite heerscht
overtoert geen yin , llgt. maar te
.
.
kljken naar het kamp. MIc.1"1. En de mann-en. wachten'; zo turen door de
key zllcht en kljkt. ook weer
dllisternls In de d chtlng va n het ka mp waar
'1001'
zlch ult. me ke rels
ze el k o~ge n ~l k leven verwachten, maar aUes
I''' hl in-en ka)ni te zljn. Oe - _
Iukklg I ~tlckey ka n op ze
blijft gewoon, Mickey 's ongeduld en v re ~
vertrouw-en, dat w-eet h lj nu .
stijgen met de mlnuut. "Jonge,. Jonge", pre velt
"net z!jn. soldaten van h et
hlJ, "als een van- die ka !!ers nll voor t1Jd beglnt , Legloen" , -den kt h iJ, "dat
te schteten? I l ie. begin sapperloot zoo zenuw z~gt genoeg ! Ze geh oorza ·
men onvoo rwaa rdelljk I"
ac h tl g te worden ats cenouwe Ju!!e r I ' ~ .
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Voor aboDDementeD. klaehtn. em-
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TOKO
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MA G NEETJE S -TARIEF

Abonnemenu.pr!Js : I 3,- per kwartaa l In Nederland. I 4.- bul..
ttnland. Aanvragen voor abcnnement aan de adm
a
Bat,m u ch N:euwsbtad. n atavia-C,

TJIBADAK.

-

'e

Dc uren ga:m voorblJ en ver In het Oosten beglnt de lucht wat op- te
bleckcn , "Komen ze nou nog or nlet 1", de nkt Mickey. IIIJ klJkt cens op
z'n ho rloge en rekent ult hoe lang het duurt voor ,,'t PootJe" en Havlkse blJ
he t ka mp van J ozet Aalpeer 'Z IJll' en weer met de h cele bende temg. En
op da t oogen bllk · haort Mickey een !Iauw ger ucht ,V3.n vcr verwljderctc
stampcndc paa rdenhocvcn . Geen vljr mlnll ten' later komt cell d lch te
drom Bedoe·jnen aangestorm d. "Val aan I I" weerkll n kt de geweldlge ste mvan Jou r Aa lpecr. "En spaar geen mensch I J aag ze a llemaal o v~r de
'k Ung !", krljseht Havlkse. En In: geweldlge vaa rt stulft de rooverdrom over
het vlakke veld en Is In- l1et volgende oogel1bllk biJ. het kamp.

Mevr ouw Sm it IIgt feeds twcc dagen teo bed
met. 'rlware hoofdp iJn. Julst ats de dokter blJ
h a ;u· l.~ , komt h aar vrle ndin, me vrouw Muller,
billllClll om tc hoorel1 hoe h et cr mee gaat.
- Zeker C€n zust-er va n: u, mevrou\V? vra agt
de dokter. Oat. zlet. men aan do gelijkcnls ( •
- \Vat ? roe pt mevrouw Smlt ontzet ult, ben
Ik dan In die twee da gen 'Z66 a fgevallen 1
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Veldbedden gevraagd !
"Em press"- passagters cverstroomden ;Sem arang

"

Reeds in de vroege m lddaguren lIet
het zlch j.l. Vrljd ag te Semarang aanaten , da t de p assegtera nlet n aar de
"Empress of Britai n" eouden kunnen
terugkeeren.
Er stond een behoorlljke detntng butten, welke toenam naarmete 't later werd
De heve nmeeste r wlL1e echter ntet ont1jd lg ingr ij pen en. zoo vertrokken te
omstree ks vljt uur eentge reedebooten
ult de haven.
Het overstappen op den val reep was
echter nlet mogelljk. Zoo keerde n de
booten naar den wal terus.
oc deeen tegenslag was. nlet gerekend,
zcodet, zoodra bekend werd, dat de passagters nlet meer aan boord konden komen en te semarung soudeu moeten
overnachten, 'attea In rep en rcer kwam,
zoo lezen wlj In de ~ 0 c .
De dru kte ccnceutreerde zlch in Hotel
du Pavlllon. En terwljl de tOlJrist en zlc11
hler In de rleten stoelen van de lobby
lIeten neervallen, was men In h et kantoor druk in de weer om een regeHng
te t reffen om de 275 olwerwach te gasten eelt redclij k orJderdak te :yersch affen.
I
De heer Kach elhofer van de hoteld l~
recUe en zljn stat, de heer · Ad mlraal
van Nltour en zljn menschen, zlj kwamen handen teko rt. Van ha lf zes tot
dlep In den nac ht Is el' hard gewerkt
om alles te regelen , Het was in het
k:lI1toor van Pavlllon een hee n en weel'
draven ' zonder ophouden , De telefoon
stond nlet stll.
Natuurl ijk ,werden onmiddellljk aile
groote hotels gewaarsc huwd, op aile bedden. welke nog vrlj waren , werd ma ar
meteen beslag gelegd.
Maar men was er daarmee nog !llet.
Want op zoo een onverwachte dru kte Is
Semarang's hote l-accommoda tle nlet berekend. Dies wendde men zlcn ook tot
de zlekenh ulzen, en zoo hebben tal van
toerlsten den nacht te Semarang In een
zlekenh uls doorge!3racht. ofschoon zlj,
zoo gezond als cen vlsch waren.
Men vaHe de zaak over het algemeen
opgewekt op. Hoogstens kon men een
ee-nlgszins gelaten stemmIng opmerken.
Slechts een enkeltng was bepaa ld verstO<lrd door dezen gang van zaken.
In de avondu ren werden de toerlsten.
naar hun d lver~ e bestem mlngen ge) brac M, onderwljl zlch boven de sta d
" zware wolken samentrokken.
In de Job\,)y van Pavilion. en op het
platJe heerschte een opgewekte stemming, Tan hl liet zljn menschen st rljken en blazen, da t he t een lust was,
en eerst tegen mlddernacht, toen men
mot de indeeUng gereed was, begon de
drukte te luwen.
ZIj m " a~te plaats VO<lr een wond erIljk schouwspel van geheel geklecde duttellde dames en heeren, op stoelen, op
In de zalen en voorgalerljeu uitgesprelde
nla tra ssen. Sommlgen vonden toch, dat
zlj maa r nl et zoo den slaap des rechtvaa rdlgen konden lngaan, en hadden
zlch van ,h un ;bovenklee dlng ontdaan ,
Enkele toerlsten hebhen den nacht
kun nen doorhren gen In de 10geerkamers
van stadgenooten, die Vrlj dagavond het
schouwspel in de lobby bljwonende, zlch
" met die ga s~n , die nog geen onderda k
had den 111 verbindln g stelden. en aan boden. hen mM naar huls te nemen.
In dlt verba nd zlj opgemerk t, dat de
NUour Inde rdaad een fout heeft gemaa kt. Wan neer men op de een of andere wljze bekend had latell maken, bljvoorbeeld via de radio, In welke moetJljkheden men verkeerde, dan zouden
vele stadgenooten gaa rne hulp hebben
geboden door hun logeerkamer ter beschlkklng te stel
Het meerend
niets blj dch, om
lljker te makel1, geen na
en geen a ndere relsartlkelen, ,
. ~ aterd agmorg ell zijn de ;.Empress....
toerlsten per N.I,S.-treln n aar Soerabaja
vertrokken. .
De treln bestond ' ult tlen rljtul gan
eerste en tweede klasse. twee rast anr atte-rljtulgell en een gcederenwagen en
werd getrokken door twee sne1t re l n ~
10comotteven.
Vrljwel het geheele c o mlt~ van be~
stuur van de N1I.8. was op het perron
van hel; st-atlon Tawang aa nwezlg om
he t vertrek gade te slaa n.
Pr ec1es op tljd deed een der locomo~
tleven haar slgnaal hooren, de s t a tlons ~
chef zwaatde met zljn vertrekbord, en
daar gle<len de comparttmenten m e~
wereldre!zlgst-ers en -reizlgers aa n de
achterblljvellden voorbiJ . Hler en daar
werd ()pgewekt gewultd . gOOd bye, el..
dars waa men berelds In de gehelmen
van. het brldgespe1 dlep verzonken ......
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Zeeplucht in Bntnkluml

Hoog tegen de ZUldhelllng van den
maleetueueen Oedeh Ugt het berghotel
w anasart, welbekend in heel West-Java
en zetrs daarbu tten vanwege het beerlljke en gezonde kllmaat en de scbtu erenee .vergeatchten, die men er op de
machtlge bergreuzen In. het Noorden en
de lachende vtakte van scekaboer nt kan
genteten. Het is een Ideaal co rd voor
heratellende u en overwerkten, die er In
rueug e omgevlng weer spoe<l.lg op krachten kunnen komen. Mellig geneesheer
heert zij n patlenten den goeden raad
gegeven hler een tgen tijd door te bren gen. Doch oak veer den epcetbecerenaar
en. den mtnne ar van natuur schcon btedt
de entourage van dlt hotel veer wat
Ilcb aam en geeet k~n verkwlkken.
Ongeveer an der ha lf Iear geleden kwam
Wanasarl onder behee r van het echtpaar
Cra mer, dat op he t gebted van he t hotetwezen eeu geveeugde reputatle beatt.
Versclllllende verbeterlng en en vernleuwlngen werden aa'ngebracht en nog
stceds wordt el' hard gewerkt aa n de
nlodern lseerlng. Over een week zal men
oak gereed zljn met de fin ishing touc hes
van de metamorfose, welke het hotel
onder het nleuwe beheer hee rt onde rgaa n. Wa nasari is th ans een eerste ran gs
berghotel, voorz!el\ van. aile madem e
comfort, zoodat zeUs de meest verwende
gas t zlch er thuls moet gevoelen, Dlt
word t aangcvuld door een voortreffeltjke keukell en een zorgzame bedienlng.
Er Is een groot zwembad en op het geaccldenteerde terre ln links achler het
gebouwen· complex zljn uitgestrekte golflinks aangebracht. Ook een tennlsbaa n
en eell' klnde rspeelpaats met schommels.
wipplank em:, zljn nlet verget en om de
gasten zooveel mogelljk gelegenheld tot
ontspannlng en vermaak oo .bleden.
•

Het geheel Is Rollandsch prOper. Mevrouw Crame r Is , s t e~ds . in de weer
ntet het lnspecteeren van de ve,sehllleode a ppartemente n. Zlndelijkheld voor
aUes Is haar devles. '
Wan asarl beschlkt over een elgen
bronwaterletdlng, Zoowel het wate r da t
men drlnkt als waarln men wemt is op
zljn znlverheld onderzocht door d en
D: V. G. en goedgekeurd.
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Een vreemdc en vljandlge geur

,

H . v. B,. dte gerulmen- tljd onde r de

Karo-Bataks verkeer de, vertelt daa rvan
-het volgende in "De x ameraa d'', maandbiad der In dlsche Maatschapplj veer
MlUtalren :
.
No. een vermoelenden toch t door de
Koord -Oostelijke utttoopers van ' den
Boeklt' Barlsa n In Deli had lk me In het
gceroeh ute in pya ma geetcke n en gewapend met handdoek en seep was ik door
fe n lommerrlj k la·antj e naa r den bergstroom gegaan , die klaterend tusschen
de rctsachtlge oerers, bezaald met steenen, doorsch oot.
Nlemand was er op die badplaata en
heerlljk stond lk te ptoetere n, zonder de I
zeep te eparen.
'
Plots~I1 n g hoorde lk twee klnde rstem - j
men.
.
, I
Ik bteet maa r rustIg staa n en hoorde '
daardoor he t volgende gesprek .
..\Va t is te wIt. he 1" Ze hadden ,' t over
mljn huld,
"Nou". ..
.
Even sto te. Voorzlchtlg gluur de tk
achterom, Twee leuke Bataksche klnderen, van zoowat zes ja ar.
,.Hoe lOU Ie zoO wit komen 1"
D1epzinnlge anthropologlsche ·vra ag-.
lIet- a ntwoord was vlot en a fdeend :
..Omdat Ie lOoveel zeep gebrulkt".
Inderdaa d cell ongehoord, althans ongebru lkt ~n tl k e l in dlen tljd, een Jaar of
vljftlen terug in de ach tera fstreken van

I
I

Boven ~ Dell .

Je kon wen In een groote volksmenlgte duldellj k rulken, da t- er geen zeep
gebruikt werd. Trouwens het volgende
gesprek U1ustreel't 't dutdeilj k.
Ik kwa m. met ecntge goeroes op een
van m'n vele tochten langs een kar bouw. .
n et beest stond rustlg te grazen,
maar toen we op een meter of tlen a fst and waren, werd de geweldige hoom drager zenuwachtlg. De kop glng de
lucht In, de neusgaten verbreedden zlch.
eelt scher p gesnult werd h()orbaar en de
oogen stond en allgstlg.
..Hoe zou da t toch' komen 1", vroeg
lk . "Ik heb a1 meer meegemaa kt, da t
~ls Ik langs karhouwen kom, ze zenuw~
achtlg worden".
"
"Ja. hoe zou da t komen 1" De vraag
deed de ronde. 'fot eell wijze goeroe
zei, en allen beaamden he t "Ze rulken
de zeep (' t was Sunlight) waarmee
mljnheer zlch wascht, Dat prlkkelt .
want 't is een vreemde en dus vljand lge
geur I"
. De Bataks roken noolt naar zeep I
"Overlgens". zel die wlJzc en veeler valene, "a l3 Ie z'll )top ,('t giu g )log over
den kar bouw) opgoolt, dan Is 't zoo erg
nle~. wei als h lj z'n kop Migt. Pas da n
op t"

\Vat eS' kort na de ramp nog te zlen wa9 van 's werelds grootsten tlnbaggermolen "Kantoeng". Ifet vlss cherIJ ~be
scltermingsvaar tulg ..Colne"" waarva ll een der m,anschappen op den (thallS bovenliggendell ) bodem van de pollton
Is geklouu nen, in de l1abljheld van het gevaartc, dat niet meer geborgen kau worden.
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Tengge~

Te Ngadlwollo in het onderdlstrlct
Poespo, regentschap Pasoeroean, heeft
zlch een zlektegeval voorged aan, dat op
pest geleek, en da t, na gehouden dlerPl'oef Inderdaad cen geval van longpest bleek tll! zljn.
In dezelfde Inlandsche wonlng waar
dlt gen t zich voordeed, overleden nog
twee menschen, dIe naar men vermoedt·,
door den pestl ljder zlj n geln fecteerd .
Dit wordt nog nader onderzocht.
Uiteraard zijn onmiddelllj k aUe maatregelen genomen, welke noodlg zlJn.
Pestgevallen komen, hoe weI lnclde nteel, In de Tengger practlsch ieder jaar
voor. IIet laa tste geval wCl'd geconstateerd In J ull 1936, In de dessa. 'fo sar!.
De oorzaa k hle rvan Is gelegen In tlet
feit, dat onde r de ra tten In de Tengger
pest chronlsch is : de ratt envloolen fungeeren als overbr engst ers va n deze ztek.-~--teo en een ellkele maal komt he ~ voor
•
•
dat een ra ttenvl00 ~n Inlander· infecL,'lMPENDIEVEN GE,\RR£ST£ER D
teert.
·De strljd tegen de ratten Is dan ook
De dlefstalten V:1n gloellampel1. - wU het eenlge, afdoende bestrljdlngsmlddel
maakten er herhaal delljk melding van- en de bet rokken diensten zljn In deze
zljn dell taatsten tljd nlet van de dlUgent.
lucht. De polttle heeft elndelljk succes
geoogst op dlt gebled. Na twee dleven
te hebben gearresteerd, gelukte het ha ar NAAR B ER~1VO<\ PER "BALOERAN"
de hand te lliggen op den heJer Vall
Naar Anet a verneemt, lIgt het In de
een groot aantal gestolen gloellam pen,
namellj k een zekeren Sawal bin Amat bedoellng om met het mallschlp "a aop DJatlbaroe. BiJ hem werden 188 Ioeran" een zomervacantle-rels te ongloella mpen gevonden, dIe van dlefstal dernemen 'naar de A2oren, Bermuda. en
Madeira.
a fkomstlg bleken.
Vertrek van Rott erdam 7 Augustus
1937.
Aankomst

'-'.

Mall ovel' Boord .
Chlneesche passagler. der "Van
Rlebecck" vermlst··
:'Irljd agmorgen voorda t de "Van Rlebeer k" In de hwen van Soerabala ZQU
arrlveeren, werd aan boord een Chlnee~c he passagler vermLst. ZOodra dit ter
kennls Jkwam van del\ kap1teln, ,,:etd
onmlddellljk 'ia n koers veranderd en vol.
Ie kracht teruggestoomd ,om naar den
ongelukklge te zoeken, Een uur lan g ongeveer stoomde de "Van ,Rlebeeek" te~
rug, tQt ongevecr blj Zwaantjesd roogte,
maa r ondan ks scherp ,ultk.ljken werd
geen speor van den drenkellng gevonden.
It "
De verdwenen passagIer bleek te K()epang te zijn aan boord gekomen. In zlj n
bagage werd n a onderzoek een bedrag
van ongeveer I 160 aange~ roffen . zlj n
papleren bevonden zlch eveneens In zljn
koffe(tJe, benevens verschlllende aa nteekenlngen op zijn handel betrekklng
hebbend: -
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De Theosofen Jul"i1eerell ,.
.

~

,

. I

Op 30ste Paascb-Conpes In lJandoeng.

.

.

Het Secret arlaat der Ned , Ind. TJ,1.eosoflsche Vereenlglng rr.eld t ons, dat: ter
gelegenheid van het a,s. Paasch-qon..
gres, hen1acht zal word~n. dat 25 j'ren.
geleden te Weltevreden de afde ellng:der
Theosofische Wereld- vereenlglng 'ferd
opgerlcht. Tevens Is dlt het dertlgfche '
Congres. ' dat deze vereenlglng hler te
l
Ja.nde houdt, terwljl het dit Ja.1r rt edsrU1m 35 ,ja ren geleden zal zljn, da . detheosoflsche leerln gen in IndH! h aar: in..•
trede deden.
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,W ij ontleenen aa n de geschledenls, der'

· .i

vereenlglng hler te lande, dat in. : het
Jaar . 1881 Baron -von Tengnagel, ka pl':'
tein der Infanterle. ztch voor de tnco... .'· .',,
sofie begon te interesseeren en 'met
..
eenige vrlenden bijeenkwam om :een"
loge te stlch ten, De loge. bul was ge. '
o
-. 'i
teekend door Col. H. S. Olcott en H . P. ,
·.,.
Uit zUn ach te rgebteven papleren bleek Blavatsky, de belde stlch. tei"s der Theo~
,
·; soflsche
vereenlging.
De
loge
was
ge·
ntet, dat de man de hand aan zlch zelf
,
.
zou hebben geslagen. Nlettemln vertel- vestlgd te Pekalongan.
·
den een paal' Chlneesche relzigers, da t
:t,
hlj n ~ ersl ac h t1ge bulen had. Of hler een
Na vele weder waa rdlgheden wa$ de
,,
ongeluk In he t spel Is, da n wei de relzt- groep Indlsche thoosofen zoo gegroetd.
,
ger de hand aan zlch zelf hee ft gesla- da t me n het gewenscht ' achtte, een
'
-;,
gen, Is nog nlet bekend . Misdrijf kan zelfs ta ndige afdeeUng te vorme n, waar·
toe beslotel\ werd op het Paasch-con...
ultgesloten worden geacht.
Ret spreekt van zelf, dat het gebeur- gres te Weltevreden in 1912. waarblJ al l)
de onde r de dekpassaglers aan boord eers te voorzttte r gekozen werd dr. D.
van Hlnloopen Labberton (later Hoogeen gedrukte stemming teweeg bracht.
Nad at he~ zoeken was opgegeven, rlep leeraa r aa n de Unlversitelt- te Tokyo).
de "Van Rlebeeck" het loodsschi p aa n
,
De heer van IlInloopen • Labberto4l..
.
om van het gebeurde kenn ls te geven werd In 1923 opgevolgd door den }leer
I e
en de ~e hepen te waarschuwen.
J. Kr ulshcer en deze weer in 1930 door
'j
Moeder : ..Nu, Je schlj nt nlet erg bllj
Olt tragisch gebeuren ,veroorzaakt e ir. A.J:H. van Leeuwen. die th ans h()g
"t,.,
te zljn met je "verjaa rdagcadea ux I "
beduidend oponthoud ; een paar uur n a het pra estdiwn der vereenlglng be.
ZOOn : "waar Is mljn scheerappa: •.t.
den verwachten tljd Hep he t schlp de kleed t.
!
aa t 1"
I
haven ,van TandJong- erak
ne .
Is zelfs t.andlge
bedroeg' het.
,a
eden let
e <tan een goode
300: ~nome n teel telt zlj er ruJm 1300,
on tvlngen
Toen' n .l. H E. T jla gevluch t was, ont ~.
~~ n
n
JJ de
t eds v.Qo
de I.e
ref l e oten terwljl In een annex-vereen lglng . (de
et. agen h
:.1
l
e e el
e
en werd "Pemltran Tjahja" = de "breeders van
(lei
e ostwl al
c.egez de met he t Licht") 800 leden vereenlgd zljn,
.-l;"'~
p
a
e gee
mmer
gera f eerd voor wle de theosoflsche utera tuur te
gaarne de
~ze postwissels werden door hell de ge.brcede rs T. te werk zljn gegaan en zwaar Is, doch ' die toch
•
,
.
leldlng
van
de
theosoflsche
Idee ont voorzlen van de ha ndteekenlng van-hun hoe zlj het vertrouwen 'der deelnemers
,. '
gevluchten broed~r en ver volgens met wlsten te wekken, bllj kt nlet aIleen uit va ngen.
Ze reistlen' en cOr,.eSJJOIIl[eerclen lIuu,. en elf!gclIIt
succes gein d."
de met prachtlge leuzen en slagzlnnen
WIj vernemen, dat het a.s. Zllveren·
VlR>r
ts
kwamen
zlj
O})
het
Idee
om
het
doorspekte
prospe<:t1,
maar
ook
ult
het
Jublleum-Congres te Ban doeng zal staan
den ra nd t (le g~ vutd bleak te ".il ljn Illet
Met de a rres ta tl~ V:1n de drle mEt
agentschap
aan
kant
te
d<lCn
ell
zeit
een
ulterst
keurig
venorgde
d
rukweck.
WIj
In het teeken van 'd e bestudeerll1g der
prospect1; ~m!:" lair In een hoek van, het
Europeanen geUjkgestelde ' Chlnee..
z.g.
"Oost-Sumatra
Spaarcombinatle"
te
schreven
reeds
,
dat
enveloppe
n
werden
huidlge wereld-problemen. Op he t Prokantoor. Hij- was beplak t met aMessen
sche breeders TJla Is de politle een
,
sttchten.
De
deelnemers
.ontvlngen
~e
n
gebru
lkt
van
3
cen
te
n
per
stuk,
'
doch
gra mma staan a ls tltels del' ledenvoor..
van. verschlllende eerste klasse-hotels in
"•
ach ten :
. zwen del in premleloten op het spoor
N. I., t-erwijl de Knllm den elgenaar schrlj ven da ~ het agentschap o verge~ bovendlen hadden de nummeropgaven dr
•
,
meermalen op- haar Illchtllj nen over Ja~ gaan was naar genoemde -combinatie. een oU1cleel tlntJe gekregen door het
gekomen-, waarvan de o m va~g nog
~,
De bcleven waren voorzlen van fraate 15 centsze-gel, dat er op ·, was , a a n ge ~
;,Autocratie, AristocratIe en Democra..
va had ver voerd.
\
lang olet Is te ' overzlen en welke
hoofden,
welke
aUe
gefingee
rd
blljken
te
bracht.
.
tie",
Bewljzen 'd u,s,' da t de opbrengst- hunhaar weerga ' ln de ,lndlsche polltle ~
Aan den P.T.T.-dlenst w'a s opgegeven
"De Volkenhond 'en zljn Toekomst" en
ner opUchter lj~n ! d~n 10tenzwendelaars 'zlj n. De correspondentle yond plaats
geschledenls nle t vlndt.
dat de blanco-nummeropga ven als kwl~
..Natlonallsme en Internatlonallsme".
een r ulme bestaansmogellj knetd ver- via een postbox te Batavia· C.
Aan de spaarcomblnatle konden tantles moesten · dienen. Rand en onVast staat reeds, dat. vele .slachtoffers 6chafte .
.
De belde openbare voordra chten be- ,
slechts 100 personen deelnemen tegen dergrond. vall! deze numme r-opga ven
voor eenlge dulzenden guldens zij n op- . De zaak Is feltelljk aan het lIcht ge ~ een stortlng van I 22,50 elk, Het is ge- waren typograflsch keurlg verzorgd han delen belde : "De hu ldlge Wereld"
gellcht, en nog steeds stroomen de post- kome.n door cell. klacht van dan "Inter-- blektn-, omda t er ulteraard geelt con -, door een. Europeesche drukkerlj te Problemen, ,bezlen in het Licht der
;
wlssels ult aUe deelen van. delll archlpel natIonale Premle- ' en Effcctenh andel trole op de handellngen van de gebrce ~ BatavIa·C., terwlji de nummers later Theosofle".
.'.'
naar Bandoeng, waar de zwendelaars Herweyer en Van den B ergen", gevestlgd ders kon 'worden ultgeoefend, dat aan door een a ndere (Chlneesche) dr ukkerlj ,
te Den Haag, tegen 'den directeur van de spaarcombln-atie door een 2de hon - hler te l' plaatse, er op werden aange ~
ka,ntoor hleIden.
In de Ja arvergad ering. welke eveneens
'J
het Indlsche agentschap H, E. Tjla, inhet
congres
gehouden
zat
,
wortljdens
Aan he~ A. I, D , werd cen 10 COl. mtddels gevlucht. wegens verduLsterlng derdtal inschrlj vecs . werd dtelgenomen . . bracht.
De animo was n.l. na een advertentleVi: brlefhoofden waren voon len van den , zullen tlen voorstellen worden be·
hooge' stapel getoond van nog onge'inde van I 365 aan ntet atgedrage n gelden,
handeld, welke de Interne aangelegen!
postwlssels welke door de politte 1ntljds welke personen Mer te lande hadden campagne in Cillnee_sche en Malelsche gefll1 geerde ad ressen In Amsterda m, Ba- hed en der veree n1glng betreffen._· Op
, .,
.,
In beslag zljn genomen. Een gr90te kas t gestort om opgenomen te worden in de bladen , welke In de bultengewesten ver - tavla. en Bandoeng, te bezlgen: codes deze vergadering zullen 50 afgevaard lgf'i
op het- hoofdburera n van polltle bledt z.g. SpaarcomblnaUes en deel te nemen schljnen, zoo groot dat de heeren neg enz., terwljl voort-s de Ne<l.erlandsche den van 27 loges hun b e ~l ! ss1n gim ne·
nauweUj ks r ulmte genoeg om de vele aan de trekking Val\; premleloten ultge- cenlge spa arcombln atfes st-Ichtten onder Handel MIj , als banklers wer<1 opgege~ men.
1
, .. i
stukken van overtulging in de-ze zaak te geven door verschUlende l anden ell ste- de namen "Spaarcomblnatle A" en venl l
"Comblna tte Nederla nd".
Aan a l deze han d,ellngen kwam door
bergen: s.t apet.s blanco-p ootw!.ssels, en- den in Europa.
·
Ook gezeUlgheld en ontspanning wor·
veloppen. 1nr vele'flel soor t en vorm (w.o.
De
deelne-mers
aan
de
laa
tste
co
mb
l~
het
Ingrljpen
der
reche
rche
een
abrupt
De klacht 13 onde rzocht zoowe1 111
den nlet vergeten , want men verkla pte
luxe.soorten van 3 ce-nten per st llk), Bandoen g als in Makasser.
natle b.v. ver krea:en nlet aIleen het elnde.
ons, dat n aast een algemeene broeder.
brlefpapler met prachtlge hodfden, prosHet . onderzoek zal ztch over vele maaltljd In de loge. Olcottpark'- een
De twee gebroeders L. en U. Tjla ga - recht op de prljzen, gevallen op tien
'peeU in velerlei kleuren, slultzegels, yen ee rs ~ den gevluch ten' breeder de buHenlandsche premleloten of obllga- maa nden uHs trekken, doch reeds heb- kunst-avond wordt aangeboden do()r de
nummerlljsten, enz . AI het- d'rukwerk schuld van aUes. Na dim s arrestatle Ues, doch ontvlngen gra tis een obllgaUe ben de drle gebroeders eell- volledlge be ~ groep van Jong-Theosofen en een' a n~ ·
,
bUj kt a fkomstlg van ~kende Europee- was het zlJn beurt om de schuld op de Antwerpen 1837.
kentenls afgelegd inza ke verdulsterlng, dere door de In heemsche loges. terwljl
sche en Chlneesche drnkkerljen te Ban.. a nderen te goolen,
De gebrceders stuurden de deelnemers ()pllchtlng en va lschheld in geschrlfoo, op tweede Paasch-dag etn plc-nlc Is ge .
doeng en Batavia.
Blj cen dleper onderzoek kwam aan deze obUgaties toe, doch' zonder de daar- gepleegd In de a ffai re, waar blj "Her- organlseerd naar Lembang, waa r de
Een handkoffer, welke door H. E. Tj1;\ he t Ucht, dat aile drle de~t waren aan aa n gehechte r_entecoupons , Deze stuk· weyer en Van den Bergen" en ..Oost- congresslsten de lunch zullen gebrul..
.. ;
tljdens ziJl\' vluchtl ln' een hot~l ~ Solo verdu\8tetlng. opllchtlng en valschheld Ju waarlj~ ple r~ 1\ hIelden de heeren sumatra .. s paarcQmblnatle" ' betrokken ken In de tuln van de H. 1, Kwee~ .. ·
Zl,lU ,
zijn.
wa$ R chterg~laMn eo blJ o~ ll ln , to~ l\l\n v~n ie,chrllte, ' I
~hoo l "OOenoeog S>\ll".
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VOETB.\LJVBILEU.U TE SE.\L\RANG

•

Naar Aneta ult 8emar;utg selnt, vierde de voetbalbond s emarang' en oinstreken zljn zllveren jublleum. Zaterdagavond was er een druk bezochte receptla, waarop talrlj ke au torltelten acte
de pre sence gaven ,
Tallooze bloemstukken waren van versch lllende ziJde gestu urd ten teeken van
de groote belan gatelling voor dit ge'"
beuren ,
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EEN REVUE 01' KO:HST

10 April a,s, zal een revue-gezelschap
onder lelding van J ohnny J acobs in den
Stadsschouwburg een revue opvoeren,
getlteld: ..o at had unlet gedacht". Deze revue bevat een groo~ aant-al aan~fekke liJke Z~P!f" ,f l\ d all~-Ilummer~.
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ditlonin ~
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"In Indld.
WIj vonden hteeln a:mleldlng omtrent

den stand vall saken, de planneu 'lljne r
firma en de YoorultzJchten nade re lnHchttngen In te wtnuen.
Aller eerst merkte de heer van SW":ly
. op dat, hoc vreemd het moge klinken,
nlr condltlon ing in l;olL.1 nd reeds verder
gevorderd Is dan hl Iud Ie. O.a . vetscheldene Installa Ues VOOr Ind ustr!eele doelt:lnden zljn tot volle tevredenheld in bedrlj r. De woonhlllz.en kOIT.en •ult den
aa rd der zaa k practtsch . n le ~ In nanmerklng. Wei natuurlljkgroote gebouwen , of!.ehoon de noodZ33,k In Indle
',eel grooter Is,
Wat Ind[e betreft h eert mljn firma
de polUlek gevolgd, om nlt!t op to veel
plaatsen Ineens te beshmen. Een nan yang werd gema akt te SoerabaJa : er
werden eenlge Insla llatles voornameUj k
t.1j medici opgesteld. D3.3.rn a kwamen
atrleren .Ie Soerabaja, than s Zljll Insbl·
laUes In 35 woonhulzen ald:lar aa ngebrach t. D3arn a begon nen wlj te Da t{\·
VIa, than s zoojllist ook In Mt>d:ll1. De
Sultan van Langkat alctaar was een der
eerste die zlch een Installatle a:m sch at ·
Ie. In he t geheel zijn th an s n\l m 50 in·
stallatlE's tot volle tevredCllheld in woonhulzen In bedrlj f.
Nog: een omst1 ndigheid dlent vermel·
ding. Alrconditlonlng wordt nahturlijk
bij voor keur aa ngebra.ch t In groote nlenwe gebouwen. o(schoon In de oudere
meestal eenvoudlge Indlsche k'1I1toren,
waar Immers stljlvolle' a rch itec tuur ot
kunsfzlnn lge decora tle a ls regel geen
beletsel vormell veor he t na nbrengen
V3.n lueh tkokers, er geenerlel beiW:l:lr
is om ock .a,eh tol'r:tf de Inst all:ltles op Ie
stellen.
In de woonhulzen W:lS er echte r het
bezwaar, d3.t verreweg het grootste dE'el
der hler Ie l:lnde tevende Euro,e:l.Ilen
in een h uurhuh woont en dus meesbl
n let genelgd Is vel'bouwln gskoslen op
71ch Ie nemen en te beslulte n tot een
st:ltIon Ila ire Inst3. lIatie.
Nu Is ech ter circa een hair Jaa r ge·
Jeden een a lrconditlc nlngs·lnsta Uatie
ultgevond en gcschlkt voor ~ e n normale
kamer In de tropen, welke tr:ll1sportabel
Is. d us door den bewoner blj verl aten
van zijn hu l.i, hetzlj meegenomen k:ln
worde n, of op vendutle verkoch t; d us
n let ultslult end aa n den nleuwen bewoner van hctzelrde )l uls overge.d:lall
t ehoeft te worde n, met aile eco1\01l11·
sehe en' handelsconferen tles d aar',) an
verOOnden.
Deze vlndlng n:lm he t l:la tste obsl:lkel
we, . waardoor Ned.-fi1dle ..achlfro·p"
was geraakt t.o.v. a nd ere landen; te
meet \Va~r ,d e "portable" hllStall aUe
thans bilmcn ·berelk van mld delmatlge
beurzen gekomen Is.

, .
•

•

,
'.

,.

,

,

,Voor Ist en sl UUrm3. 11 voor de I roote
St oontV3.:lrt
•

O esl a '1 ~d

,
,

•

,

me L het p r3.edlca at:

Z e e r • 0 0 e d: W. de Vries, O. A.
A. SCh ut.s, A. J . J . de Feyter, W. J . PottIn ga en J . W. F. S?etens.

o

0 e d : O . F. SlottJe. M. W. Ht eroin k, If. Berkhout, F. J . Bakker, P. de

Roode en J . Kuiken.

v0

'- ,

I doe n d e : p . J . P. Font eln,
O. van del' KleYIl, J . Punt en J . W. TJ.
de VrIes.
At g ew e ze n : 4 eand ld:lte n.
•

, Vaor ?en sl uur ll1:lII voor de ' foo te
l',.
S'oomva:lrt

,

'.

, Oes1aa.::d met het. praedlc aa t. :
Z e e r - 0 0 e d : If. Moolweer, A.
Oroene veld, W. B , J . Mulder, O. H. Woudstra, J . K. Minder holtd. J . D. van Bonze1.
H. B. E. Kopplen, P. J . S. de Oroot en
J . P. Pool.

o

,

•

0 e d : J . B. VoUIllan . P. A. P. Hoe,

A. DlJkgr3.af, P. Oroen. W. F. H . Oerken,
J . W. Lljbaart. If. van Olnk el en A. de
Jo ng.
A t g ewe zen : 3 can did aten.

,

,.

Sport en Spel
-- - --

Uit de Provincie
,

•

•

,

,

Ver gaduln r I . e. V.
.

Zond1gmorgen hleld de aftteellng OC pok van het I. E. V. eeu :llgemeene le,cenvergadertns In een zaa ltje V1n Toko
rsaroe. De opkomst was, eccats altljd,
bevred lgend. Na het openlngswoord van
den vcc ralt ter werde n de nctulen dervor tge vergaderlng ouveranderd gcedgekeurd, terwljl de prcesee nog enkete
toellchtlngen gar.. llIe rblj bleek, dat
vooral het sinterklaas(onds soed mar,heerde. terwljl ook de bljd ragen voor
het. reest op 30' April a ,s. bevredlgend
genoered konden worden. Hlern a .,,,,'erd
het Klein Congru te DlokJa onder de
toupe genomen, waarblj nog al wat vrasen beilnf.9<,'o ord moeslen wo r~en .
Uierop volg:de een veroihg van de
Krl ngvergaderlng te Bultenzorg, dnt
ultgebr acht werd door den stemgereeh t1gden afgevaardlgde L. J . C. Kok. Iller·
blj bleek, dat Depok zlch zeer ad ler h:ld
eetoond en verschlllende vooutellen
door den Kring waren overgenomen. Een
applausJe en een woord van dan k van
den voorzlUer aan den a rgeva:u dlgde
ware n a lleszlns verdlend.
Het volgende 'pun t van de agenda was
bet Oroot. Con gt cs te Bandoeng op 27
en 28 dezer. De f1na ncleele moeltljkh eden voor het zenden van ecn afgeY:1ard lgde werd en gtooten deels overwonnen
door spontane biJdragen der leden. Met
3. lgeheete Im tem mlng werd de heer Kok
aange.....ezell om Depok te verteg:enwoordigen , terwljl hem teven., blanco ma ndaat werd '1erleend. Een der Ieden
meldd.e zleh :tan om op elgen rlslco den
a tgevaardigde te ,vergezellen . '

,

OIJ de ron dvraag vesUgde de voorzlt ·
ter In de eers te pl:lats de a:mdach t der
Ieden op de aanstaande algepleene ver·
gaderln g, waatblj he t eerste levensja3r
dezer a fdeeHng zal worden a rgesloten.
n et bestuur r.ll dan In zljn geheel a th edell, terwlJ l nle t aile leden zlch her·
ktesba:lr kunnen stellen. Spreke r verzoch t den leden reeds thal\S llaar even tueele pla:lt3vervan gers om te zlen. Veree l' kwam nog tet sprake de mogelljkbeld van opname vnn rnla ndsehe Chrlsten- jongol'l13 In het leger. De voorzltter
ugde toe te bevoegder pla1t.se te zullen
Inrormeeren.
Na de . behandellng: V1n een interne
aangelegenheld werd te 1 UUr 's mid·
da gs de v~r ga de r l n g met een woord van
dank ,sesloten.
,
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Van 31 M3.3.rt tot en met I) April wordt
In het Ora nd rtctet te Margate het derde tn ternattonate paasch touruoot gehou,
den . Men kan dezen wedstrljd e ven gced
Capablanro's Pa aschtoumool noemen ,
zoo jschrljft dr. stetz, dear capablanca,
d te (Ian de belde reed s gespeelde w ed str jjden deelnam, ()()k. d ltJ aaT wede r van
de partlj zal zljn. Zoo wonderHJk Is °dlt
welbesehOl\wd nlet, d:lar degene, dIe In
Engelan:i Capa!s ~e la ngen speelaal beh:lrUgt, voor een voorn aa lll deel bij de
organ lsaUe van den ja arlijks tertlgkeerenden wedstrljd Is bet rokken . .
Het grootste deel ' van de beschikba re
gelden komt in de beurs van den Cu·
baan terecht, zlj he t tot d\lsver nlet tn
den vorm van den eersten prlJs, welke
overlgen!l tot nn van beschelden omv:lng was, don toeh van een aa rd aIs
een extra-vergoedlng. In 1935 won de
Amerlkaa n Rechewsky va n Capabtanca
In een geden kwaardlge pa rtlj en bezette
daardoor de eerste pla ats. Capablanca
was het, di e dest ljds sterk had 3.anbE':
volen om Reehewrky ult te noodlgen.
IIIj z:ll nu vermoedelljk In heel wat min·
dere mate op zijn mededlnglng aand rlngen. In 1936 won de Tsjeehoslowaak
Flohr met een halt punt voors prong op
O.lJXI blanca het tournool. Wje zal In 1937
wlnna al' zlJn ?
De bultenl3.ndsehe coneurren ten van
den Cuba all zljn dUmaaL: de Amerlk1a n
F1ne, de jeugdlse Estlander Keres en de
wereldkamploene, mej. Menchlk, benevens een der vooraansta1nde mccsters
tilt Rusland, welllcbt Ragosln ot Alatorzew. De Engelsche deelnemers zullen
sir Oeorge Thomas, Tylor, Alexander,
Buer ger ell Milner- Barry zljn. Voor het
reserve-toum ool )lebbE n Ingesch reven en
zljn toegel:lten:
Ult het bultenl:md : Anglares ( Frankrljkl, Sonja Ora t tDullschland). Klein
fOostE'nrlj k). Kolta norski (BeIgte), £.:In t.Ial1 (Nederla nd ), List CDultschl3.nd l ,
l\lIeses (Dultschl3.nd ). Norman I(ansen
tDenellla rken ), Saceonl Ut:llle) en,
Sche UhouL lNederl:lud L
Ult Engel:lnd: Cote-I1tlngworth en
Wlnsel'.
VerwachL wordt nog. dat Prins (Ne derlan d ), Koblenz (Letbnd) , Wood
(Ellgeb nd) l!n de te Drussel wonende
Ne<;lerlander Van ~ ters 21cn zul1en op..
geven en meedoen.

Millblr bezoek K o r l blll

Na een zwaren n13 rscb arrlveerde Zaterd:lgmlddag J.l. te Depok een Suropeesehe Compa gnie ult B3.tavla . De ZOnda g werd In ...·elverdlende rust ter
pl:latse doorgebracht. terwijl het ver ·
blljt h un zoo aangenaa m mogelljk wen t
gemaa kt. ZOlldagmlddag werd er nog
cen voetbalwedstrijd ·geh.ouden tusschen
de sotdalt n en oW. I. K., die ondank., den
stroomellden re g en ~' enthoujlast werd
DE WI-:nKJ.OOZ F.NS1' IWN
gespeeld. De oepokkets wlsten met 3--r{I
Het PI11tsclljk Comlte vO')r Steun aan te wlnnen. Zond3.gnach t te circa 2 uu r
glng de compagnIe .weer op nla rsch .
vierktoot en heeH In de ma an d Februa rt
1937 a:m pa rUclltiere bljdragen ontvan·
gen J 168:1.68.
Bliittnzorg
De onJ.lo.~t en over deze mau l1d bedra·
gel1 J 6~ 3 8 .28 ter ondersleunl ng Vim 181
De Gutl·L::m dvoogdelljke
werklooie n (met Inbegrlp der gednsleb.rnllle op bt20ek
den ~12 personen > \Vaaronde r 124 Europt'3.nen .
De oud· Undvoogd en mevrOuw .va n
Onder de 12-1 . Europee!che wer kloozen Limburg Stlrum brachten Maa nd:lg·
zljn begrepen 34 werkloozen•. die voot oeh tend met rltmeester De Stoppel3.ar
h un steun werken
32 die aauvllllen - e bezoek a:1I\ het Chrlstelljk MIUtalr
ge s
de steun ontvarige
Voo it
Ffor ult Februar
en. e
o e
steJden blJ de Bat.Xj asche A
el\ ~u ll orchldeee
trale door het PI. Com1te 7oodoende van
de Iijst va n ' gesteunden vall het PIaatDoo r
seHj k Steun ' Comlle afgevoerd.
lIet men
welke d
~ekom en ,!-,;
e
e , onST UURLlE OEN· EXAlIEN'S
danks de , 16 jaren van seh, ldlng, nog
steeds
van nnes goed op de- hooste te
Ultsl:1g' V3.1t de op 20 Februarl tot en
met 15 Ma:. ut hler ter , stede gehouden ~lj n.
examen s ter vcrkrijg ing 'ian een diploma
MillInie. Dallsa ute
van stuurman ler koopvaard lj.
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Naar wlj vernamen, is het vcomaamste doel van de rels van te. U. van Swaay.
d irect eur van de N. V. rndustr. Mij. Oebr.
van Swaay, die ;net de ..n empo" ult
Europa a rrlveerde en na een paa r dagen
verbllJf te Medan, tuaus cp J ava annkwam, de bevcrderl ug van de ntrcou>,
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In een emotle loozen wedstrlj d verdeel-

eten de belde oJ> de compeUlielljst la agst
geplaatsten de pUllten, wnardoor C3.veo
gedoellld Is degradatle..wedstr ijd en te
spelen. Vnnaf de uit worp 'lIen we de
aal\val v:llt·ll, S. al d:ldelljk hard aanpa kkln. n et sclllele n Is echtel' sleeht.
Ook aa n den :lnderen kan t worden de
aa nv:lllen sJecht a tgewerkt . Als n oner
ult het mld vak goed Ivoorged t aal\ vall
de-r Harst , .schlet de I:latste zulver In.
De vreugde In de II. S. gelede ren Is eeh ·
ler V3.n korti!n duur, W:ln t Bing wcet
lllet een arst:lndsschot de kort te 'doorboren 1-1.
De vakwlssellng Is vooe II. S. voordeeIIg. Zlj blijve ot r
d:ll 0 de
n
v~ e ren , doeh
ep
t
zlj
het vooralsn
t Ie
de
hervaU lng c sta
e
e
groot overw'lc t van e j u enten.
H. S. verdedlglng b eehter In vonn en

.r

I

11 e

d

m

d

I
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van der Dljl geed gedaan te hebben,
wa ..t reeds eentge mtn uteu d aema geeft
hlj de Tovo-aanhang reden tot jutchen.
De D. V. B.-aa nval zet nu aUe aeuen
blJ , doch de Tovo-veroedlglng wtlvoorlooplg nlet van wljken weten. vermelding verdlent een prachtlg. onverwach ta
schouc erscb ct van mej, C. van Tronchin, dat op den korf belandt. De Vogel
Is vaud aag butten zijn doen en verkncett
verscuetdene ka nsen . Toch weet hlj met
een getorceerd schot de gelljkmaker te
maken 2-2. De volgende vakwlssellng
breng t D. V. B. doorloopend In het ofrenstef. Boeu sees word t van ver uog al
eens vrlj getaten en we zlen hem drle
prach t schoten lassen . e re op de korl
terecht komen. Peeh. Mej. D. van Tronch in doet het even later beter en seoort
!tel. derde doelpu n t voor D. V.B. Kort
hlerop heeft ook Doen 'Succes, als hlJ
van ver Insch let. De laatste 5 mlnuten
"t!jn geheel. voor Tovo en P:lttt wael weet
In vollen ren de achterstand Ie verklelnen. Nadat " an MinOS eenlge kamen om
gellJk te . m:lken onbenut b at. lIult"
sclleldsrechle r Bos. die prac h Ug leldin g
gaf. voor het elnde. Bij 0: V. B. ga ven
de d3.mes v. Tronchln, :llsmede de lleerCIl Boen Soey en Rosenth3.1 een keurlge partlj weg. terwijl bij Tovo v. Minos
en Kneefel ultblon ken. De d ames waren eehter mlnd er da n gewoonlljk.

Vaetblll
II ET DLlKSE;\lT OUR NOOI

De ultslagen der
Manrt lu lden :

Voorronde op 15

B. V. V. - Jong Ambon
Spatt3. ...:.. V. V. M .
U. M. S. -

C. R. C.

0- 1
•

1-0
1-1

(blj lotlng door U. M . S. gewonnenl

",\'r.

KANT OORVOF.'r o ,uJ JOND

Ultslag 15 M:lart:
Ve t e r a n e n (Friendly game) B. H.
- Politle 1-2.
VOETB.\ L T E BU1TENZORG

De Ka.utoorcompetltle
Maandag 8 dezer hebben de eW allen
van 8 . O. I. . (Sport O~roe Indonesia )
til M.L.8. (Mlddelbare Land bouwsehool)
elkander In een spor tleven ka mp voor
het eerst In deze competltle ontmoet.
S . O . I. deed bult en ver w:lchtlng goed
werk door de toekomstlge landbouwers
met de kous op den kop hulstoe te
zenden. met nlet mtnder da n 6-3 bleyen de onderwijzers ,de b:l3S.
' Woensda g 10 dezer ontmoetten V. V,
staats:i poorwegen en V. V. Good Year
elkander, de laats len die nog steeds In
running · dJll voor he t kamp loenscha p,
;wenschten geen rbica te ' nemen en
speeJden voor wa t. ze W:lard waren, met
een 5-1 'lege als resultaat, . waarmede
de B.B. mensche n zoo mogelljk nog vaster op de, la ats te plants van het r angIljstje gespljkerd werden.
Dcjnderdag d.a .v. W:lren !let anderll\.3al de !Landbouwers die een st rlj1 te
be,slech ten kregen, thall& tegen de Stad S'_
polltle. de taa tsl en die Incomp1eet len
tooneele verschenen ,· speelden een \7.0pelooz('n .!trtjd en moesten met 6-0
M . L. S. 3.ls meerdere erkennen.
Ell l:lst not least had verlede n Zaterdag een wedstrljd ' plaats. welke stra ks
wei eens vall groot ·belan g zou kunnen
zljn In de elndbesUsslng. V. V. Boschwezen e.n~Mj' L. S., lnuners belden nog met
~
d
e
el veel
la
eln en
z nt
endste
--ee
a de
dezen
str ljd hadden de M . L. S.· ers nlet over
In
klage a.nd s zon e It.<1Ia
l an
zlJ gees .
veri e
lui he r
r eze
\ Ot' m ag :
. O.
terreln U. P. C.

ns et on n laa. .
Houdt-Standers nlet op zleh
v woed
liE'
r c.s", ,..,
h
i'
kw.1
s Jd
h w
d zlj e h
ordt
dat 1I0ner verscheldene kanse n verptut.,t )leeft, lukt hethem met een atstandsschoot de p:lrtljen wederom op C,IlCfltvClllr l
gelljken voet te brengen. Met deze st'3.nd
komt het elnde, waarmee Caveo meer
•
kreeg, d an zlj Nerd lende. Beheldsrech Alllelia Earha rt
uet. Soosbest uur verzocht on3, Inetdlng ter Dahler, dle n we In lang n!et de Uuit
Ie ma ken van de nlet In het m3.3.nd · zagen hanteeren, heeft h et · nog 'nlet
program ma. opgenomen l\futln ee· dan- ..-erleerd.
•
san te op ia.s. Zondag 21 dezer van 11-2
D, V. 8 , _ TOVO 1-3
uur. wa aniul de .h1UZ1ka leverzorgh\g ls
toevet trotiwd, . aan de bekende Wl11y j
•
band van So'ekaboeml.
Deze wedstrlJd heeft een spannend •
'fertoop gehad nlet alleen, doch ook qua
All', Vu , ader lJlf I. E. V. spel heeH Zlj ons doen wensehen, nog
meer van 'Z ulke wedst rUden te zlen te
De :ltd. BultenZOrg van he t 1. E. V. zat krij gen. Precles Op tijd nult. ScheldsVrljdag a ..s. des :1vonds om , uur In het reeh ter 80s de twaalftaUen In he t vetd.
I. E. V. clubgebouw Tjlle ndek t en Alge- D. V. B. Is voltal11g. terwijl 'rovo eenlge
meene Ledenverg3.derLng houden, met invaUers tett. On middellljk wordt de
o.a . de volgende pun ten van beh ande - Meestera:mval a an het werk gezet en
lin g :
.
Rosen thal c.s. zetten eenlge moole aa n ·
Amella Earhar t
KOt te bespreklng Klein Congres. Be-· V3.llen op, die aIle eChter resutteeren In
spreking Cons:resvoorstellen 1937. Aa n- 61echt ger lch te schoten. ne t mldvakspel
Ult oakland verneemt Aneta, dat
wljzlng afgevaa rdlgdeu v/h Con ll:res. van D. V. B. valt zeer te roemen. vooral
Benoemlng VerUleatierommtiSle.
Boen Soey weert z1ch geduch t. In de Amelia Earhart en naViga tor kaplteln
Tovo..aa nvat zlen we keer op keer Knee- Harry MalUllng ZOndag jl. gedurende
De 11. 8 . S. te l de bal ond erseheppen. Toch weet Ro· ,eelI uur boven .den OCea;.\n hebb en ge"
senth al met een ver schot D. v.8. de vlogen voor de laatste beproevlng van
Zooals bekend, zullE!ll a:ln he t gebopw -Ieldlng te geven. De aa nva l van Tovo het radlotoestel ahorens op 15 dezer,
be$le-md voor de n"teuwe JL B. S., eenlge Is tot n u toe nlet a an het woord ge- dus glsteren, te starten voor hun 27.000
weest, dank zij haar slech t mldvakken . mljl lange vlucht rond 'de wereld.
verbouwhlgen moeten pla 3.t15vlnden. .
Volgens door den Oirecteur van Oe- Na het bovenvermeld doelpunt herslelt
PISSAVY EN CORNEt'
n~e e nte .werkel\ opgemaakte teeken lngen zlj zlcll en wlj zlen van Minos herh:l3.):
en begrootlng zal hlervoor nood ls: zljn delljk zleh nljmaken, doch ook hle\;
Uit Damascus wordt gemeld dat Pishetzeltde euvel: onzuiver .schot. Alln
een 80m van J 6200.
Daar het totstandkomen vnn een den anderen kant krljgt Boen Nja tl tot savy en Cornet opgehO\lden worden door
If. B. 8 . hler ter p13.:lt-se u n groot alge- Lweemaal toe een dot van een kal19. de procedure welke benoodlg:d Is ~'oor
meen be1ang l" achten B & \V zlch ge- welke janunerlljk ' om zeep gebrach t het overvllegen van [raansch gebled. ZIJ
rech tlgd den a emeenter3:ld In de eerst- ",-orden . Door een verdedlglngsfout van waren van plan In d en avond naar
volgende vergad~ r lng te advl seeren, ge· de Vogel komt van Minos vriJ te sta an Bagdad te vertrekken, vanwaflr ziJ In
noemd bedrag voor dlt doel 'be-schlkbaa r en thans maakt hiJ geen tout. Even kletne et appen via Ba srah naa r Balgon
•
te steUen,
hlerna I~ hit rusten, Pit Ill C\tste liC h ~ll t 'londen vUegen,

,

Flet Phohi-spor,tpmatje
.- - - - lIet tOll rll o oi tier K(lIU/Jioell e;, . -1I00lJSlmllltie u:ef/slrij,leli. JPie gmlll er- II{Ulr PCfrijs ? - D e o ,·galJ isfl l ie· tler
,

'v oo r wetlsl " ijd en

De heer Han Hollander wIJdde gteter- weed gestuurd wegeas een' cver tredtng,
a vond In het wekelljksch sportp raatje . die door bljkans n temand was opgevoor de Phohl atlereefst een bescbou- I merkt. Uet bleet er dus blJ .
.
wing nan het tournool der a tdeellng~-I Bij de promoUe en . degradatjewedkamploenen om den hoogsten utel van str ljden ma ekten de tbutsetubs een
Nederta nd.
1.!lechte beu rt. Z.F.C. verloor met 0-1
Zond ag Is de kam ploenscompetitle I val\ R.F.C. en Be Qutek dolf met 1- 2 het
aangevangen met twee zeer span nende ondersplt te gen Enschedesehe Boys.
wedsti'1jden" d ie op hoog pell stonden..
In de competlUe werd nog gespe e~d
De score-clj fers wlj zen trouwen" reeds Bleyerhd:!e - U mga . De laatste ploeg
zegevlerde en ont.5n apte d a:lrdoor 3.an
In \:J.le r lchUng.
de d egradattewedstrljden. Er zulIen· nu
Be Quick ~loe g III Oron1l'1£en Feyen- ext ra. be s llSSlngsw e~t rlj den moeten wor_
cord. Een resultaat. o at : eentgs:zlns den gespeeld ttLsschen Eindhoven. M . V.
verra'iSend genoemd kan worden. Want V. ell mis.o;ehlen J ultana I .
De h ockey-menschen J:\ebben Broot
wellswaa r Is Be Qalek onge slagen kam ..
ploen geword en van de Ncordelijke a f- succes geha d. n et Nederbndseh heer endeellng maar de te gen.stauders, die zij In tea m sleeg de Dllltsehers met 4- 3.
De hockey-d ames zegevlerden te Pa het Noorden ontmo et, kun nen een mlnrljs
te gen het nallonale Fra nsche team
der hoog t(.\mpo voeren .
De Noordelljke kamploensploeg ver - met 7-0 I f
F.en merk\'i'a3.ttll, e wetlloor da nook In de vollge ja ren altljd In
strljd
den aan"la llg eenlge wedstrlJden va n de
kam ploenscompetlUe. Zlj moest zlch
eers t wat lnschleten op hooger tem- ills men nag3.:lt dat aile doelpun len III
po. zondag was :het nnders en Be de tweede belrt werden gescoord I On z.~
Quick zegevlerde In den eera ten wed- d3.mesploeg staa t op bet oogenbllk aa n
sLrljd en men mag zeggen dat de Noor· de splb van aile tea ms van l1et Euro·
derlin gen nu eep goede kans hebben op geesch conti nent. Daarom zal een on t den tlti!1 al zl l er nag heel wat komen n~oeUng tegen de Engelsehe n onge twlj klJken voor het zoover 1s. BIn nenkor t teld een In tetes~ a nte strljd brengen .
De wlelrenner Albert van Schendel
vlert de club haar vljtt1gjarlg jublleum.
.
wist 'lIch te Nice in de ktassleke wlelDit. zal onget.wljfeld
renwedst rljd onder de beste renners
eelt ext ra stlmulam· .van Fr3.nkrljk _derde te plaatsen . Een
•
aa rd lg sueces.
lIIerop delld de heer Hollander mede- •
z,ijn. Want · een jublletlm sa menvallende
1eellng
van en kele bedlliten welke door
met het \, erovel'en van (len utel zou weI
eeQ zeer vrcugdevol!e co'inclden Ue z1J n I het ultvoerend comlte van de FHa , die
Be Quick vertoonde Zond:lg een te.. ':londag te Pa rlJ.s bljeenkwam , zljn gekortkomlng : gebl'ek ~ a n ullhoudlngsver_ l"!0men . Lotsy was bij deze vergader lng
mogen. Aja)( 1Je.ging In de eerste hellt mede legen woord lg.
Onlan-gs werd gemeld, d at · de voorgede rout om · het spel Ie ·kort te houdeJ1. Hler tegenoYer stetde Be Quick -"Iomeon wedst rl.U tusschen ,eeon gecombleetl open s p~l , daL ua. 20 mlnuten re· l~e e rd W~s t-Eu rop e e rch te am. tesell een
~c com bln eerd Cen tra al-Europeesch eU·
, u1teerde In een doelpun t 1-0. '
Du rna had Be Quick voortdurend t al waa rschljnlijk In Amst erdam ZOIl
de overhand. Na. de rust eeh te r bleek Illaat"l hebben. J
Te Farljs werd nu detlnltlet beslotel1
de Noordelljke ploeg' veel van h3.ar
tlat Inderd aad deze .....edst rljd; als 111)
krachten verlore n te hebben.
De ploeg werd ge-heel op elgell hellt «-_ doorgaat, In het Ams terda lns<!he sta ruggedrongen en de 3-0 voorsprong die dton zal worden verspeeld ell wei op 20
zlj vocr de rU3t ,had weten te beha len, Junl a.s. ter gelegenhe ld van den Olym ·
we.rd ver klelnd. Vente van ,de tegen- plsehen da g. Het is nog nlet gel1eel ze..
partlj maakte het eerste te genpunt. ker dat de wedstrljd doorgang kan vln·
Met moetl e hlek! Be Quick zlch nog den Illa:lr aile landen zuBen h un \literste best doen om e:enoemden datum
staande en het slot kwam met 3-2 I
vrlj Ie maken .
Welke ult.slag gezlen het spel der
VoorLs wees de FICa de groepen :lan
N~rd~Hnge~ .. 11\' de . eersle ~ellt wei voor de 'ioo'rwedstrljdell voor de ka ml»
vetdlend motg heeten.
. .
om ;het wereldkamploenschap.
Ajax sloeg Go Ahead me t 2-1 . Toch
Men heelt 1n tot a:ll de landen In 10
waren hler nlet de kra chten ZOO gelljk, ,ectles Ingedeeld.
aIs de .score doet ,vet moeden. Ajax was
Nedel'landseh Ind(e komt III de voor80 van de 90 mln ulen In den aa n val l wedstr ljden ultslultend tegen Ja p:ln ult. •
De st rljd speelde zlch vrljwel geh eel De wlnnaars van de voorwedstrljden m lvoor Go Aheads doelpal en af, waardoor len mededtngen In het elndtournooi te
de kamp een
parUs. wa araan zesUen te ams l.ullen
deelnemen. Nederland komt er voordeellg
letw:lt eetl2IJdlr af.
ZIj Is Ingedeeld In groep 10 met Lux embu r~ en Delgle. Twee wlnn aars V:ln
maar -d3.3.rom nog nlet mlnder spandeze groep rom drle ga.nn na ar het tournenG karakter lueeg'.
De ,veter3.al1 J an Halle. de spit en 1\001.
Voorts · noemde spreker de :lndere
aa llvoerder ~1 00 Abead, st elde zljn
mannen In het detenilet :l00 goed op, Jroepen om tenslott e mede te deeten, da t
d.at nUe ·a :lllvallelll gesmoord werden . de cillbs ol1derllng moeten, ultmaken ,
Go Ahead 20rgde voorat voor goede hoe 2ij de voorwedst,ljden wemchen. te
dekking en 1.00 kwam het d at Ajax weI- orga nlteeren. Doch er Is een voorwaarde.
nlg ka nsen kreeg. \Vaar dan nog blj Twee maanden voor dell aanvaHg V:l1I
k wam, dat Leo Halle zlch weer keurl g he t elnd tournoo l, v66r 1 April 1938 dus,
weerde. Intusschen h ad 00 Ahead door moet men met d e voorv.'edstrljden gede con~entra tle van aile krachten bp de reed zljn.
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••n
, n
reeg hlj
t a v tI minu
eers te schot te verwerken I
Kort voor de rust n am dan t och
Ajax de leiding,
Het wa s een schot van veertlg met e.
afstand, dat waarschljnlljk wei ntet als
zoodan1g' bedoeld :HM, als men bedenkt
d at Leo Halle 21ch In het doel beyond,
dIe ztch toch a llermlns t door zulke peu lesehlUetjej van de wljs la at brengen
Leo zag den bal ech ter te la at.
Een doetpunt d a~ nlet noodlg was. J ~n
Halle verklaa rde danook In de pa uze
tegen Han Holla nder, dat h tj bet nog
zoo donker niet inu g. w arbtj kwam
voor de Devente naren de omstandl gheld, da t zlj sind" 1918

Gisteren1vond 2!jn In ca fe Trianon de
wedstrljden voortgezet om het kamploenschap Pool B:ltavla en Omstreken
2e kIasse. De heer EnkI:lar. die ongesla·
gen aa n den kop glng, moest glste renavond tegen den heer So et ekouw
bet ondersplt delveQ, zood:lt thans aUe
~ pete rs •. mlnstens een partlj verJoren
ilebben.
De ult3tagen van de parttjen zUn 3.ls
voigt :
Koudljs
79 - van DiJk
55
118 - Fran ken
40
Koster
va n Dljk
92 - Oost rolll SOede 48
SOe tekouw 85 - Enklaar
53
Koudijs
65 - Franke n
37
de Hondt
83 - van Dljk
52
Enklaar
54
97 - Koster
39
Soetekouw • 56 - Fr anken
68 _ Oost rom Goede ~5
de Hondt
dt ll bonderdstel\ we'Jstrljd
93 - Soetekouw
~2
Koster
. .,
, I

In de kamploenscOmpetltle "peelden.
Een -nlet gering motief om de speters
tot uiterste krach hlnspan nlng aan te
moedlgen I 1,'len mlnuten na de ru st
maak te de rech t.sblnnen Koopman Jr.
, . l ij k,
Ajax speelde in de tweede he llt een
techn\.Sch veUlg ~n beter spel. N;\ 25
minuten on tstonden tussehen de te gensta nders eentge ollvrlendeliJkheden. De
sehetdstech ter f:reep ech te r tactlsch In,
zooda t hleraan eell elu de werd gemaakt.
Tlen mlnuten vocr het elnd e legde Ajax
er llog een schepje op. U1t. een voorzet
van 8t3.m kopte de Unitsbll1llen SChubert van Ajax k~urlg In.
0 0 · Ahead spande zlch noS geweldlg
In om ·den stand -weer op gelljken voet
te krUgen , doeh de voorhoede bleek te
zwak, \'Iooml toen de mldvoor van Go
Ahe ad even voor het elnde " It het veld

..
·s :I.\'onds om 7 llur

..

A.s. \Voensdag
voortzettlng der wedstrljden ter wljl om
11 uur de finale zal plaats he bben.

•

De stand Is op het oogenbllk :
,

.

I

En klaar
'
de Ilondt
Plek
Koster
Koudijs
SoetekollW
val\ Dljk
.
v. OOstrom Soode
Jt'rank en
Peters ')
')

o esp. gew; Pin. score
7
6 12
5013
0 5 10
389
4
3 · 62H
7510
650
6
4
8 33..
8
8

5
3

10
6

4-17
411

8
'I ,

36
1
2

!J

0

45]
208
157

0

De heer Peters heeft 5 parlljen

gewonnen moeten geven wegens verh lri·
derin g vall verdere deelname aan de
wedstrlJden•
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In trainin, vee r lie Ronde van Pa u. '['t n P:1 :u; " tn sebrfjvers voor deeeu w ~ tL'Itrijll maken ten rcmte o~ r
lid uarcccrs tlat 't en croot a ::m (a l bcehten bt vat. t elij k bitr bovt ll :""!ebcehl..
;

,

•

Cravi n Jeutcce, tie wed uwe van deu be -cenut en ad miu::I I, h eet& ;\I3alltl3f te
' Cown een nle uwen " lor pedoja gt r rler
Uritsche ma rine. de " Impulsive", van
sta pet doen reopen.

De groote au tot eu too us te u tne na n den Kalserdnmm te 8 erlljn Is

g eo)!~ 1I11.

Rijksk::mseller

H itler (lin ks ) In bew onderiJlg' voor d en ge h eel gla ze n Olympia -wng en der Opeltabriek .
•

•

•
•

~

!

'..

.

fn nnam ~;ll f Kon ;lIg Leopoltl n il U<"llie I l ed ~ 1ijn Vltlllel;tdjlltl;lllt ce ner:u l
Nuyteil eeu .j catst eu eerbledi : en crod ( tbra ch t aan hd s lofltlijk oyt rs c h o ~
vnu"til\.'seven ' !,Ij tie ontplolfing t e Uras schatt omgekOllltll offil'i eren ••Ueu ;tid
hem nlerucveu blJ zij l1 bezcek a nn h et ho ~)i t:.t;l l , waar ,h lJ de gewcudeu h eert
"l
hezocht.

Een lIer nuusctre rij lu;lulowegen Itldl to ssebeu ."r3nkfort t il 8 :1,(1 Nauheim
door lien n er wihlrljkel1 'r a uuus. Om bl] dcuker het wiltl en tie ;lutontobilist ell
eesen elkauder te bescnenuen h utt men blJ tie pta utsen , waar nee wlltl den
a ntoweg pl te, t over t e sle ken (0111 113ar zijn drenkplaatsen te ga a nl waar H lm wings bordeh "a:ept.la ttil, die d ehlba:.r worden in het licltt der auto ta n taams.
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Een aftleeling v
mnn ea , wa.
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Folo's

van
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overal
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Prill s e~

JuJlana en Plins Berll :lrtl voor
het slot .)littenlll In o ostellrljk. "
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De .\nurlk:tansche winttrJportlllaah SUlI V~llley, lu bd iebergte "an Id aho, 13 het SI. ~Iorih: van de V. S. ;\fen \Ieoefelit er.alle
"1! t10~3t'1l"'i "a n II~ .'l u ecuWlIllort. Iller bovcla; lie- IJhu t VIm een zr. hont1ell"de~b)', welke ever een ahtanl1 van ~O kill wordt Ieh'lUII"I.

.

In verbaud met de omv3 ng rl jke Gvers t roomi l11en 1311' s : de belde oe vees _an dell IJssel heelt
do Com nllsurls del" J{oningln til Overljs~el, mr• •\. E. baron van fOOlSt tot "·00r5t. in g~l.el
scha p vall dell buraenfeester van Deventer, mr. F, W. K. WUew3al, een bezoek gebraeh& aau tilt
Jebled. Op do plaat' nan de l<oerhulsbetk blJ neveutee, waae 40 dljk d d t heelt bel oven, verdr ~k \
bur•• mn, ter WU, wn.al (met bolll0e(l) 1"1\II~ b Uni en•
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overgeplaa ut. van h et • HooCdka ntoor
( Dienstont!erdeel 'rracue, Alate rleel en werxplaatsen ) te Ba ndoeng naar de Explolta~i e
eee S taam poo",,'egen in Atjeh (werkplaat4
SlglU de manrrt-teekenaar Ie etesse WASIS.
On ~l a gen op verscek eervot en met aan -.
spreak op penetcen ult 's Lands dlenst de
beambte op wachtgeld, la a ~ t-el ij k conc ucteur 2de ktasse Ie catescne, OARBAN.
Idem op verecek eervot en met aa nspraak
op pensloen ult 's Lands dienst, met Inga n.lJ
van ultlmo Maart a.s. de bes.mbte op wacht - ,
geld, laatstelijk brugmandoe r, MOERDJA.
Overgeplaatst van de Explolta Ue de r costerlijnen ( Exploitatlekan too r te Soerabala)
u a e r h et Hoofdka ntoor te B.lndoeng (AC·
dee l!ng Pe rsolll:ele Zaken ) de acfunee-rereren da rls mr. J . WENNING.
Idem va n he t Mag,aLljn le Ba ndoeng fTj lkoeda pate uh} naa r dat te · Madloen de
hooCdmagazijrun eest'!'r B. SQUMOKI L.
'rcen van he t Hoordkantoor (A!deeHI\Il
Persont ele Zaltell) te Ba n<1oeng naaf de ExploUatte der West'erlijnen U nsped leka ntoor
Ill) te Ba ndoer.g de com mies
ABDOELOAN I.
Benoemd tot Ie conunles de ambtenaa r
van
bultenlandsch verla! rerngverwacht,
laatste lljk Ide m P. R. P. JOHANNlS, en lI:e·
plaatst blj de Exploitatle der Westerllj ncn ,
ter nadue Ir.deelill g door den chd van Ex.
plolta tle,
T'ljod-eIUk belast met de waa m emlng det
betrekklng van opzlch te t' Ie klasse de op.uc hte r C. L. BIWOUW en W. G . PECHLBR.
md sta nd plaat.s T a ndjongkara ng resp. Bandoeng.
.
Wer kzaamge,$teld l erekeDd van 1 Maart
jl. als volontalr In opleldlng- voor klerk Uypl!tJ meJ. D. E. LOTH, .
· Onl.sla gen OP Yerroek met 1nI:U:l.. van ul ~
t lmo Mutt l .s. wegens overtoUltheld, ettvol
en met recht op peasleen uit '$ LandJ dl ~mt
de arnbte nu r op wachtgeld, laat!telijk C1)InmiN , RADEN WEWAROI.
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w eeene zesJarlgen d lenst ach t meanden
,\ange komw, 15 31aart
verie r near Europa vert eenc aa n den tijde•
lijk. wnd . edj uncr- reteren darts op h-et o ouN.I. :J.S. ,..Palcpo", g u . Potharst, va n seevemeursxanroor te aemarens C. O. VAN
ra ba la en: Bagan si Api-Api, Agl. K.P.M.
HEN8Bt:HUEN, met bepallng, da t hlj LlJlle
N.I . m.s. ..Ophir", gez. Akkerm an, van Pabetrekkrng ear neceriesaeu op een doo r uen
Innball(J, Agt . K.P.M.
ecuveme ue van }l:dden-Java nader te beN.I. m .s. "DaJak", l ez. RO<».ocboa:n, van
pa ten datum In de 2de heut va n de maa nd
Be lo.wal\ en Teloelt ·Nlbocll8', Ag t. KP..\ t.
November 1931.
.
Ned. s.s, •.salele r·', 1l'Z. Bll!U;er, van New
Wea:ens tt'SJa rls:e n dlens t ach t maandcn
Orlea ns en aeenara ns. ka t . S .M.N.
ver tof u aa r t;uropa. verieeuc a an de cont ru Eng. s.s. •.Nam Yong", gez. Christie, van
Singa pore, Agt . Kla n Gwa n .
le ur K. J. WI J NQAAR OEN, met bepa llllil.
' 0/3 13/3 1 AnlJterdam
Nl. m.s. "T 0G3 rl", g£2 . Po thor, van Tan.
dal- hU zlJne betrellklng zal nederleggen up
Lelpzlj'
een duo r de n ucuverneur van Midden ·Java
d jong- Pa ndan. Agt. K.P.M.
•
Rom.
n ader te bepalen da tum In de rste helft van
Elu. rn .s•••Thurlard Ca.stlc··. ~. H1I;lhes,
va n Ma nila. en p 'noeka n, Agt. M llllu en Co.
de maand J ult 1931.
Marseille
BCE-dapl.'s t
•
\\~ ns zesja rlien d;en st ach t rnaa nd~ n
Vertrokk.en, 15 ~laart
Ath ene
\"erlol n aar Europa ver leend a a n den cont roleur H . MENK E, met bepaling, dat hlJ zlJ r.e
Ital. .m.s. "Fusyama", gn. Semlnte, M ar
Mersa M.
Ixtrekkinll za l ne de rle~ G:en op I" NovelOlJer
S Inga pore, colombo, P.sald, Brindisi e n
CaIro
1937.
Trt&t
'
Oua
N.I : s.s. ,,Bot h", gn. Hoftn a n , naar PoeWegeru zesJarigen dlenst ach t maanden
Rut ba h
loe ..srmoo~. S ingupore en Bel.-Oell . I
vtrlof naa r J:; uropa verleen<1 aa r{ den ied,'"
Bllgdad
N.I . s.s. "P'a lapo", gez. PQtharst, n" ar Che·
plomeerd gezaghebber A. BALK, me t bel,laBura
r1boll, -SQInara ng e n &;:eraba la.
1II1j', da t h ij' zLj ne I1.:trekklng zal nederle-z::ielJ
'3 3
N.I. u .. ,Kldoel", geI:. ' z u!<!etn:t..;1,311 r T q.
BUshlr.
op etn door den Hesld ent der MOlultken nad~r
Panto, Pela~an Ratoe , TjUaoet: Eureum.
t<:l bepalen a at um In de ;lde heln, van d~
• Dj as!c
T jllatjap en Ge ntenl'.
rnund J ull 1931.
,
fla ldull bad
En g. s.,. ..N2lm Yor,, ", gez. Christie, na ar
Benoe-md tot C(lntroleur dr. J. E 1SE~ 
Ka rac hi
Cherlbon en 8emarallir.
BEJaQt:H a mbten aar rei ugverwacnt van out·
,Jodhpur
N.J. S.5. ,,Spee.tma n", Eez. tuap, naa r O1nt 12/3
ten landsc h verlor, laa u te lljk. dIe betrekklnil'
•
J"nanll
ha,\·en
t
n
Me
rak.
belr.leed hebbelKle, met beplilUli , d at bjJ tu ·
NJ. •.S. ,,Baud ·'. gel . Zuldtm,13, nllar MI\~
All'habad
dellJk tet' besc hlkklng ,,"ordt i'8s teld va n
k1l:ue
t, BoetGn , Raila, Am1:lolna, ' BJndJ.Calcutta
den Olre<:teur, om te worden bela.st me t zooNelr:t, Dur Meraulte.
cia n lie wer kzaa mheden als noodll :al WIJ. Ak,ab
Nt<!. u . ..saleler"', g". Bakker, noa r 8 ln·
den geacht hem op fe drage n.
RaJl¥OOn
g:\ pore, & la.wan, 8a'b:1Ttg . COletnbo. Suez, ' -\13
11 /3
Verleend wegens lreven jarigen dlenst nl~
Bangkok
P'$31d, Marse Ule, Holland en Ham bul"l.
sen maanden verlor n ur Europa .la n aen
Kolak
'l .;l.tplomeerd l ezaghe bber te La oo<,a n HUlk
"ROTTERD.U ISCIlE LLOYD"
Victoria 11'.
W, )1', VAN DE:N HERO, met bepallng, dat
Alor S ta r
hij zijne b-etrekkh18 zal ne derleggen op een
!lIillt .l!re Geneeskund l. e Dll.'nd ."
Ku stre ls :
.
P~na n l
doo r den Re$ldent, belast Ille t het bestuur
aan
koms
t
In
Nede
rland6Ch..lndH!
ts,
,Kota
Oede",
16
Maart
o.1fn:a:ek.
Pa
lt"Jnban
~.
Blj
over he t gouveIllement Oostkwt van ~ u ~
Mt ..tan
matra n ad er te bepalen d a tum In de Ist e wesens het ontbrekell va n een vacature In
I:i!nga por8
U I t re i s :
heUt un de maand &p ~ be r 1931.
Pa lemb:lng
zijn rBI1&', buiten werkellJken dlenst ge~t-eld ' i ,,,sltoe bondo", IS M:11rt vet tr . Bintang.
de miHtalr a pot helte r btl' k la~&e F. O. NUo,;L,,\
Til. u 1 e 1 '
UataYla
' 0/3 13.3
Verken en WaterstaatSEN, per m .s. ..Baloeran·' verwach t, lfeeren:s r s. .
BandoeOl
de terug n n zijne nor. -actlvlteltstelHng Da
,.BlItar", It Man t vert r. ThndJoJ'S .Ka.
omme
kom
st
van
bultenlandsch
verlor,
ra
ne.
.
Benoemd tot m ljnbouwkundlg techn lsch
a mbrenaar blJ den Ulenst va n den M ij n~
Genie
<==~_=_~"~T~·=·~·=~·~_~·~~_~_~===========-·T=-~'-=--~-~- =-boU''', W. KHr.T t.: ER, ttla ns mljnbouwkund!g
hoo(aovztc hter bij genoemden dienst, met
I ngedeeld blj de 's L3.nds Alr em eene
btpaling, d at hij te r bescb lkklnr blUrt It·
,
, teld van den lelde r der Hoekit·As.ams teen· hulzen 18 Soerabala de admlnlst rete ur A.
VA.'" BENTHElI, per m .s. ,.Joh an va n 0 1kolenmUnen.
den
ba rncvelt" va n verlor ult Nederland teTiJdelijk belast met de wa a rnemlnl van
rU
IfV~rwac
ht.
de beaekklng va n boekhouder bU de Post·
Ov e l'i e p:aa.ts~ van dtn Plaatsel lJke n Oe·
&paa rbanJI:, mej . J . W, WILDEMAN, tevoren
conmlles-re<\acteur blj he t Oep.lrtement van n!edi-enst te B:tlikp1pa n naa r den Gew. l." n
Onderwijs en E-eredlemt, met bepaHnl dat Plaa t.seIUken Genledlenst te Amboln a <!e
Il! wordt geplaatst bij het Agentseha p te hoo!dol1d chter der Genie A. F. K ~ LE R.
M~a n,
.
\Va pt'n de r l nfa nterla
BenOO-Old tot teldoonaDlbt:?naa r Ie kla s5e
bjJ den P. 1'. T .-dlenst E. R. H. VA.."1 I!:NK.
8111btenaa r van bulte nland sch ver lo[ terug-·
o ver~ praa t.s t va n het subststentenkade r
sekeerd. laatsteljJk teld OO11.lmb tenaar ' Ie kl. Wo Band oenl' naa r he t He ba ta ljon te M:llelang de kaplteln F . H. TER ME ULEN.
.
blJ Idelll.
Benoemd to, mij nbou wkund l, hoordopMet !n&'ang van den dal' van overgave
Ilch ter bij den d le nat van den Mljn boUw, C. oeel"Vol ontheven aJs commandant van net
Ii. BRO UWER VON GON ZENHACH, tha ns subslstentenkade r te soerab:lla, overgeplaatst
MijnbOuwkundtg opaIlc htel' Ie lr.Iasse blJ i~ · naar het garnlzoens- bataljon van Celebes en
noem dtn diens t, rod bepaling da t hjJ ter A....n3do te Ma!ca.sser ' .n .l. de kapite ln D.
\. lie$Chlk1t1ng DlijIt lIe'Steld van den LeId er der FRIJLINK .
Boelll\-A,samstetnkolenmlJ nen.
OVe~ eplaa t-lt van het II !e · bltaljon te
Benoemd tot mlddelbaa r technlsch am bte· 80erabala nai r he t sub518te ntenltader aldaa r
niler bij den P, T . T .-d lenst, C, J. VAN en met t llsng . nn den da, van o\~mame
KOET8 \1£LO, a nlbfenaa r op non-a<:Uvlte,t, benoemd tot COl1unandant de Ire lultena nt J .
lutst-elljk nllddelbaa r technlsch embtenaa r A, ROQUAll.
Met lng an l' va n 113 J 1, llu;u1 1938 wegen,
blj , enoe-m den dlenst.
zesjarlgen .' ona rgebro ken dlens t In Nederlandsch. lndUI ach t maanden verlol naar EuUoschwezen
ropa verlee nd aa n den len lultenant B. L.
DE GOEDE,'
.
'1'~ge'ioes:d aan den boschbeheerder van
l
nlledeeld
blJ
he
t
Ie
garnlzoensbatalJon
Probol1nggo de two boscho pzlchte r W. E. F . van AtJeh e n Onde rhoor!ghed en, detac h'llBIE»E~H AAR.
ment te Medan, 'de onde rlullena nt o.
Idem aan den bosch beheerde r van Cherl- BRONKEMA, den 3den Maar' 1937 per m.s.
bon -Tastk:malaJa de two boschopzlchtll! ..Ba loeran·' ult Nederla nd vertrokke n, kee· Oenera:". Franco, de aanvoerder der t\a: tlonallsUsche Iroe p en In Sp:inJe, met
J ,U Il echlgenoole
en doc h te rlJe,
KOESN"AN DAR.
rende van verlo[ terug.
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Over htt lIjdv;,k 5 fot en m tt 11 :'iIa;ut 1931 .
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II. A~ hm ad b. T abllh M'lllmp. T .:.g.llpar:m:r
H. E'ntong
"
H. Ha g-aa h

.•

II. "!cesiain.

U. R8llnelt
I
H. Abdoel-Kad lr
H . Nawt
Abdeel M.ldJit
H. :.-tohd . 'foJ~b
H . T eibran t
H. Mal7JCekl

Pe:a LaJn3
Petjandera n
7.
8.
Kal1bat-a Lt. Agoe n ~r
9.
Pela La ma
10.
Ma.rnp. Te-z:e:paral' a
Kce nlngll:-L
II.
Pela La ma
12.
13. Mce~a .lt
i\\ntjoran
14. A!bdoera ch tm b. II. Nance
Mamllln;
Tl31alpara n !J
113. H. kbdoe radJak
' "
.
KeOOn Pedoere nan
16. H . DJoenthart
1'1. H. M(lhd . S3:~h'
•
Pela La ma
18. Moehlj lr..
KaUba ta Lt. A6ce'll;
Koen lnga!1
13. A: twn ad Sjoo<"U
20'. Oj a par
B:1.ntka
. :U. H: At&.!loh
M:tmp. T esaIjXlrall\C
~·l. M-elkerij •.Radto"
KO<'nr~ a n
23. If. OJaent
Ma mp. T 8ialpara nl
24. Sa rm111
P rai>8t.ln .M a:m p':m l
25. ,,lk ,r.eo·· Mt'lkilist ribUtie
I PcWdJo
DJaga·Monjet
26. S:1j:d Abdoeloh
Pra.p.a tan M&\Jl1P3 I";I
27. H. MoestOpa
. KaHbat3. Doe~ ntl:a:3

. Kema n:t:

.
28. II. S alnin

I
2"9. lL, AJx1CE'lwah ab
30. Hasan
31, }~ tong !bIn O~nr

Ma m p. Tegalpd.-ans:
Koenllli .ln
r.l3omp. Tega:",parant

abc
d
8,15
10
10 30
U .2)
Opkoq : mel k.. · } Laa ute cr., .
8, 10
8.6.60
8,10
9.30
14,.10
8,23
10
9.60 ' 13,l0
8,1.1
10
9.13,SO
8103
6,3>
1,&0
1.63
10
1,20 .
11 .8,23
10
9.60
13,1,87
10
10W
11 .9-)
1.25
' 10
8,00
12,3Q
M3
10
8.8)
12,7,15
10
7.40
1,11,)
8,00
10
8,51)
10,50
831

10

t:l,50

1.62
8,-

lO

8,SO

10
7,15
10
8 13 '. 10
8,10
1,87
10 .
7,n
10
1 81
10
1,15
10
1.81
10

1.40
1.10
6.8)

7.90
. 1,01;)
7.50
8,9'3
lO.&.>

5~

e.

•

3e kl.
.,
.,
.,

ze "
Ie

...

ae

,.

2e
3e

.,
"

3e
3e
3e

"
..

:Ie

..

h'

2e

.,

3e

..

-I'd
3-;!

"
..

:Ie
2e

..
..

ole

.,

2e

. ..

3e

..

5,-

3e
3e
3e
3e

11.9'3

8.00

9.8;)

11 ,60
1·\.30

1,10

8.1:1
10
12.19
18,n
9 13
10
9.so 13,8.31
10
6.60
9,OtflCcop:uelk . ) La a h te opg.
1,81
10
9.90
I1,30
8.25
10 ' 10,10
13.00
8.81
10
8.10
11 .40
7,62
H)
8.80
1l ,8(J

..

d,

Ie
2e
2e

10.90
8.tO

.

c,

ze en

13,10,50

•
Deugdelljkheld (In 'cUrers) v.d. sa mer-stelling de r melk (ma:,<. 10,)
"
"
v.d. tpntand d er melk (max. 10J
"
.,
v.d. In rlcllUng der melkerij (male. 15)
"
..
" . v.h: bedrur (m all. 25)1 •• )
•
Elnll beoordeel lng ult hyglfnlsch oogpunt.

t..
b.

e
2e xtasse

..

.,
,.
..
"

•

2e
:Ie

"
..

3e
2e

.,
.,

3e

"

3e

..

-

)

•

Ie klasse t8 V m 60 puntt n,
2e
.. t o lOt t8
"
3e
.. 32tot t o
..
l'e
.. beneden U
..

mlts voor B t n b tez.lme n mlns te n! 11 '4- tuohaald word'
15 ~
.,
.. a eRb
"
..
.. aen b
"
131;i,
..
.. a en b
"

..
.

..
.

,tI. ..

.-

,

Oeen dassiflcat i"t. wa nneet de melk ondp.ugdelijk I! ( u n sa menstelltng en/or van
toesland) or bU verval schlnl .

•

.J Va n doo
.. , Vohlen,

•

~n

d~

ve raunn lng gedekt. me:k.l r\Je n, '
laat3t a oonamo.

,

•

UUIT Es tORO

Mtlkupport nn den 19dt n rt bruarl 1931'

.

Nai rn nn den
Leverancler

,,swuga"

Soeka bornll

,.Dotor"
Kebon Kopl
,;i Bn S iol\&" Pek" Leb lk p u ar
,,'fjUendelc:"
TjUendek
"Dennenoord"
Bat. w~
,.Nootmers"
Tjlloewer

US

3."

3.1
3.8

3."
' .05

Opmetkln,el\

8,7

8".8
9.;l

8.1
8~

9.4

VrlJ goed

Zeer gced

Deu-3d elljk van s<\. t .
menst\' lIIr.g en
toe stlntJ .

Zcer IIoed' VrlJ llced.
Goed
Vo!llO<'nde
a CEd
O oed
Zeer goed VrU gwd.
Voldoende Vo~doende

I dem

Idem
Iden,
Iden,
Idem
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•
v, 0, R. O. (JIALEISC'II)
•
- 20.30 Con~ert. (ven oli) - 21.00 ',Nleuws en
tende" l QSlI 13,91, OSP' U .82, osa U .~ ba nd - 2UO ktUte rd. openlnjskoel":en ~r.
fic and ee! ov<'rzlch t - tJ.oo Vel"Voll Hawa il·
. 1ko~onla :e koeroen - 21oJO Economtoch ove r·
21,30 BiS Ben, ..Wof.d atfatrt", cause rle -

Radio-'programma's

aUG 'Henry H alt nw t 2Jjn D .B.O, Dansorkb t

- 22.34 1."otQuay S ted ellJk-Ot'ltest - 23.30
Veralar bok.aweds tr1jd - 24,00 Nleuws en Ole·
dedee llr.ten - 0020 Da nsmuzlei( - 0.30 ~u.!.

tln<.

., - - '-- - - -

P ARi S-COLONI,\L£

& odoeDI 11 103. 113lU 4S
18,00 Divert e Pat Im·l1ederen - 18,21) Hu.
mo
rtstlscoo lIedJe3.
L: ' .
NIR031
,
Ib.tarla II t OO
Bttn la • 126 301.
11.00 Fen hal! uur Pal- 1Jn..llederen r 17.30
1a.o2 ~IlQl!o:hlt :beainCUt5la - 18.30 Voor· FRnli'e &>endaneesche l1ede ren md !tetj apl·
aVOIl.<l,COnr;:ert - l !tI.lN Persberlchten - 1920 bej;e-eld 1tllr 18,00 Gramophoonplatencon8eneuze muztek - :40.10 AvondWl,jdiRi' U .K . Ctr' van Itrontlona-s en at amboeLs.
R.O.6J - 2l1.3Q PopuIa
»ala
kest - 21.30 Brtdie .
Intertneuo - 21.$3 AnI
- %1.00 Qa nwlllJlek (a
ptlzendera) - Z'~.30 Si

DlNSDAG

an·concert. - i U S Vocaal prOil'Bllnm a
21.30 Dansmuzlek - ;U .oo· ;Sluit!ni.

-

105,26

B.L"'DOENO p. n Y.
68.03 >\L en 9G.63 3L
l UO 8enti,tnenteele nlf;Olooieel\ - 18.00 I.K.
n.o a :. ktn<i'.!ruurtj'll. Op 90
Concert 19,00 S trauss-progr1ljl nma - 19.10 ~r$)erlch 
ten. 0 6.1 90 M . : Muzlkaal 'p rog ramma - 19.30
concert Honsaarsch ol'kest - n ,30 Stem·
m1nrsnwlek. - un Opera· a ria'. - auo
Ltch te orche~tv..e rke n - <:2.31,1 Vroolijite kl an·
ken - 23.00 S ;t1lt\nlf. ,

M,:

• V. :\L '1, .(S E3L\R,t....O)
R,
Ill):) 31. eD 88,18 31,

.Y, O.

R~

10U8 3L
11.00 A:rnbonee$CM IIQnn - 11'.30 Voor·
dracht over ..,\faha .Banta" - 18.00 ~nda..
nee«he lIeden n. - ,18,tO Perlbenchten 19,00 MaINChe Uederen - 19,30 P9cso\"e r..
OI:ct1t .- %0.00 KrontJoni0l1l.tH- ..LIe[ J a.ya·' 23.00 alumnI,
.I
•
"

18.38 JJ,

20,30 mtMimw - 20,3$ Pers!;)encbt-~11I "20.1) Yan mij n tarel tJe 1n ,.De Witte" door
OUdgast _ 21.00 otao\nophoon·Varia - :n.IU
~Van den hak op den ta k d oor Anutcrdam" :
!'weede causerie - 2I.30 .,Met d'8 i elutdsca·
fIlera door Nederland" - 2UO Beunber1ch·
ten - 22.00 atult1n8',
ZEESEX

'.

Z«nden: DJ£ 18.83, DJQ 19.83 (UD 20..30
16.34 Theemw !ek. - 1' ,00 PetJberlchten -lIur). DJ B 19.11, DJA 31,38. DJ N 31.U
1• .20 :Mtlltatre Ola rschen - 18.35 Qpera- en
18,2., VoLkslied - 18.30 Lk hte muz~k os>erette-rrai'Dlenten - 19,00 Medlsche cauaerie - 19.30 DaMollluzlek - 20,00 Conce,' 19.30 NI'l'UW8 (Er.seL.."'Cb) - 1'0"5 Lklbte DlUWlad'bnir Tanln'3 P IJlfo)' band - 2a.oO Slut· n eil; (ve:l"Voli ) - ;!O.%$ Groe ten a an de lub\emus - ZlI.30 Nleuw. en eoona:nLsd\- over.
tml .
zkht - .20.4.5 Voor de ~or\ei:oll·alnateurs 21.15 Bonat.
'ir. t. -van Va n BeethoVen A. R. V, O. (1I0ER,\B,UA)
21.30 Nleuws en oconQrnI90h overzlcl1t :(En109,89 :IL
~Isch e n Ne<lerlar.<Looh) - J U 5 Radlojournasi -- 2:l.oo .Boekbespraklna - 22,IS O«teel·
lUO MalUh -- 18.33 Foxtrot& en ,,*n1)1'8 ten U1 t de operette ..Der MikadO" vat\ SIll·
- 11.00 AccordtOll.Inu:zlek - 11,20 ~rs~ Hvan - 23,00 Ctllorectt-al - :13.30 S lUlt ing.
rlchten - 11.30 Cinqma-otiel - 18.00 Beken<te meolodlet!n - 19.00 a ramoCoon.nl\u:I~k
B. B. 0 , (LONDEN)
- 19.30 .Ma r..x:hel' - 19,-15 BportpraatJe 20.00 Bultenla ndiSch cabaret - 21.00 S uIte's Z«nden: a SH 13.91, OSO 18.36, aSH , 31~
- U30 Dat'ljjll\UZieic - .23.00 Sluttlng.
18,30 Big Ben. ..,The rj,l,'er ,"weeo", re·
NlROn (3L\ I,.EISC llJ
varletrd p r ~a - 19.%0 B.B.C. !.lnplre.
Orkest
.,.. 20.20 O ramophoon· lnunnnzo BandoeD, Ii 103. PU J7
20,25 NleuwllI en mededteltnlen - 20,U Ct·
17.00 .8oen<l:lneesche lIed~" .- 17.30 Eenls:e ntV11a·o~1 .... 10.51 ,.aoat buUdLr-S" -- n.JQ
~IRIr1~ht lIeduen,
. .
:
I
8l\lltlDr,
,
.
.
J
j
••

n_

•

,l'UODl

,

_.

•

9.00

O cmtr.ll~;

kro.mOTri - 9.1:1 Hawa IIan - 10.00 S lultln:f
- 12,00 Ketjapl en .soelltl¥ filet zana- - 12.::lI.t
Jav a a ~ he hede ren 13.00 Ketoprak _
11.03 II. eD 90.113 M,
U.311 Ambon u sche Uederen .- 11.00 ~Ultin'J.
6.00 o-r~nj)[oonll\I1'Zle k - 9.00 Lich te mu·
11.00 KrontJ oni' ell stambwl _ 17.30 Voorzlek - 10.00 concert - 11.00 S iultlni - 13.011 dracht O\"er (ler1 Isllllm doo r "Penatoeall KeLuncltmuzlek - U .OO S lultlJlj'.
ojoe<1Joe l'an Isla.m" - 18.00 Q a.nbanj" kro•
IIiOCtI - 18.10 Boendaneesche lIederen - 18,40
e aUu
Pel'$'l)trlohten - 19.00 BeUonl·orkest _ I U O
C'lUn
eescbe Uederen 20.00 K le cen~an
o
..WlnwO .aedj aU" - 23.00 8 1uttlng.
'.00
B.'-''{DOENO P, AL Y,

RO)I E (E. I , A, R.)

.

GoUleo,te 25.' 1\1, .\J.Il!-ulbend lnl'
.
19.00 OOvarleerd p roiTwml3. (relay)zo.a.s 'Nleuw,i - ;,,;Q.ta 1'la nore c!ta l - 21.110
C8userle .... ZI.15 K:\In.el'muziek' ~ 2U 5 Fl"
Ila ncl-eel ove rzlch t - ~ U.s prog roJ,mma. - 2'1.l 5
Beant ll,oordll1:J ravporte n - a.ao Nleuw, -U.4U Bluit ing - 2J,15 Nle u\V3 - 23.55 Pirone
triO _ 0.15 h.oon::oncert--Oa rda singers - O.3(t
S port- ~n laa tste n1e uws.

PIlODl

RS
•

------

0 , (3I.\LEI 8 <:U)

z:cht -- 21,-10 De tooneelwel't'ld , caUSl! rle Ornmophuon.mw lek - 22.00 sert~uJ
cor.cert - %3.311 K oersen - 23,35 a lu itll\S'.

1lI"W

,.

,...\ 1"on!.<l

CarKl"

.

8.30 Malel sche llecnren _

.,

, Bo B, V,
. IJ&tarla I 157,19 ~L. Bata.,ta n el.lle Me
17.00 Or3jm.o!oolllnuztek -17.30 Ptrsberlch·
ten - U ,45 Ommo%oonmuzlek - 18.00 ,Muzl·
kGle i)')nnastlek - 18,3lJ Oramo Coonmuz:i ~k.
_ 18.-u Ha.wallan muzlek .... 19.15 OJ.'kestmu·
.If'k - 19.30 OpereUomuzlek- ~O.OO I3n~:Il;e
- lZO,30 Gra-motOOllrnUZie k - 20.tO oevarteerd
fO'O&Cerl- door bet trio .vaD de ..Chr1.stta an
hunen'" - 21.10 'l'y,'~ Pbohl-relay~: a.
..Van <ten hak op dtn tak door .\materoaDl"
~ caw:er1e. b. ,,.Met de s e1Wdsca.mera. door
Neder.a nd" .... '1.50 F1nanc:teel ewerz:cht en
An1:Ite'rd, ope nlniskoersen .... 23.00 Voortz et·
, in; tr1a va n -de ..Ohrbtlaan Hu)'¥en.s·' aus Onuno[OOMlUZ!ek - U,to OOWboy·
lIedJes - 23.00 SlUltln(.

~ I,

WOENSDAG
.IflB031
Data,.. I 1U H

'TaII\O.

1.30 Oymnas Uek - 8.15 Luchtlge
phOOMltri tek - 1.00 Orl\l11ophoonmtu.ek (al~
IUn over (Ie 5 al"C'hlpebendetJ) - 8,00 Slul~
Un, - 11.03 ~~SV'.mn asti ek - 1l.2.s V" r·
kofte oJ)9rette "T he MlkadO" - 12.00 Wif:r·
berlcht - It.O.s Lunchmu:llt k - U .20 Pen ~rlchten 13.30 ,Ve rvoli' iUllC-hmwlek I U O Perliberlchten (herhallng) - I UU 31ul.
t\.l1i'.
IlI.03 PopUblr prOiramma. - .19.00 Pereber:chten - IUO Da n:~mu:lek - 19,50 Oreta
Keller en .Ptter I8"l!lhorr- 2tJ.10 Ow.sdl e ru;tti·
cultul'tele lezing - .20.30 Barnabils von Ok~y
'en ~n Orkest - 21.00 Concert- N1lun-Or,est
- 21.00 COncert Nirom·Or1test .... 2U8 Amsterd. Qgenlr.g$kOl'r&en - 2UO .PQpuhl.1r pro.
glanwna. ( al!l! ~n O\-er ~e 6 arobipeJundem
- n ,30 Bluit lng,

.D, RoY,
Balarla I 157,39 31 , Bata.,ta II 61.68 31.
1.00 Concert - 8.30 S iultirg i - 10.00 OramoroonmUZ1ek. ( AIlH n op BataNla. I) - 11.00
~n\"'Rid prOimmma. - I UO GewlJde' kimken - 12.00 Ual!uurtJe voor llieken el\ oUden
van daren U .K.H-.O S .) - 13.30 Muzlkaal d ·
lerle~ I UO Slult1n'll', ,
11.00 O ri\ffio!oonmuzlek - 11.30 Pe~.
r1<:hten - l1.t5 Ommoroonmuzlek - 18.00
Klnderuuttje - 19.00 Gevar1eerd programma.
- 19,tU Oramo!oonrnWlek - 19,-15 BUiten.
land.sch ovenk:h~ Q:>or den hee r dr. W. P,
Halke ma Ko bl - 20.00 Cockta U-progr-amrna:
Str1e w e m w tek ZWd-Afrikaan.s<:ho
lI«"jes - ZI,OO Leztnl' over Zukt·Alr1)a -

ol ~
18.30
e mu~ le k
III.a... tHeuw:J \i:.:n'ielscn , _ 1 ::1.I~ L.ch te mu'Z 1t'1I:. WllrvoJoj) ..... J:o~:> ,Oroetot n aan j,\l IS ~'a 
raBrs - %lI.JII Nleuws en ewnOiRiSCn oveu lcllt
- .2U.U A~tuee le caU5erl'l - 21.00 'H lo m c
A. R, V. 0 , ISOER,\ B,U A)
sr. t., op. In van Brahms - 21,311 Nleuws \'1\
~on\Ul1.sch ovel..u en t (En ll.'1scn -.:n Neder.
lar,'C1l11C h) 21.1$ RadloJourn aal _ 2<e.00
109,38 '1.
Hoor1"pet - 22,15 Voor de 'o ames - ~,v:)
UO Marsch - 6.35 G)'mnasUek '- $.50 oe~ 'J'wee Jaren ..W~acht-·' - :01:1.15 Be5pr e·
Yari-.:en1 COIl~ert- .... 1,\10 Slwtini - 11.00 kling ' ljil$ChrU ten - :43,30 BlultlJ:-g.
Mar$Ch - 1Ul3 Walsen - 11.30 Mtnuchla.aetJ - La,oo Oramofoon:m.UJ tek - 11.30
B, B, v. (LONDEN)
Lunchmwlu - I U O Uramorool'mw lek - 11.30 BluUtnl.
:leaden: GS D %S.~3, ose 31.32, OS B 3UJ
I UD :Manoh - 1$.33 TI1nso'a en blues 6.30 Hte Ben. Dan&nU&tek - 7,00 Een
u .oo Orc-heztre Musette .... 1120 Wereld . &::notseh
n aIruur - 1.JtJ ,.l5oat·bu Udlnr" n leuws - 1U O DuI1.$Che ell Ena:elsche fUm· 1,-15 Vocaal progr&m.ma :-.iU O Nleuws en .rne~
[)Chlalers - 18.00, ~lOderuUltje - IlJ,OO Ora· aw.e'.:I ~ en - lI,au S.ulting.
.
nloCoonmuzlek 19.30 E<hth Lorand met
haat orke.st .... 20.00 Lledtl-.:n-:",·ond me t i ra· zendera: .08 11 I:u n, Gsa 18.36. GSB 31,M
moruon-intel'm~oi:ZO %0.50 LIchte orkest~
I UD Big Den• .va rl~t:e .... 19,02 "World at.
mwle-k - :n.30 Holl and ~ he Hedjes - 22.00 ra irs",
eau.se n e .... 19.17 Zllnirecltal, &p.-a'1ll
Gev arleerd da nsprOflrar,nuna - 23.00 S iulti ng. en baritoll
- I U 5 ,.&t. Patrick's day" _
•
~u_U Nleuws en lnedeaeellns en 20.-1) Blr•
NIR O ~I 13L\LBISC II)
m lr.lham H1ppodrame-Orkest - 2US Slul.
tlni,
•
.;
~
BandoeD&' 11 103. I'Ll' J7
11'.00 .t:enlie VAlli Khbn-l:e<leren - 11.30 Z«nden: G811 13091, GSF 19,31: OS 8 31,&&
Male:lscht lle<lje.s oUil. de o~ra .
'. %1,30 Bla' Ben. ,.1 wa.s t here", ca user1e 21.n
Ork~ ut.lek - .22.00 8portwrslag (ra.lbndocDr 11 103, 1'3111 t S
ces1 - 2UO Concert door W italr Orkest _
11.00 Ja.vaa nsche !letoprak - 11.30 Kron- 23.00 P1;l.Qort'Cltal - 23.30 lersch vant tc tJonP.
'
I
.
.
2-1.00 Nleu9l'$ en m ededeel1nien .... 0.%0 Dans-Sala,1a 11 190
I m u,zlek - 0,30 8 hutlll8.

17.00 J a vaa r SIChe lkdenn - 11.30 Yan,
Kh lan. lledertn - IS.oo HawaiJanlledel'tll
IUU ,KlndtrhalIuurtJ"
Bandoenl II 103, BJ.tarla U no
P~1lI is
19.00 Penberlchten ..... IUS MOde rne Chi·
ncesche ltedJtS .... 19.30 "Voo.r de hUl$vl'Ouw".
oau.ser1e - :ZU.OO Boe nda n8'~.sc h ketjapt· concert met zaJ111.
Ba ndob , II 103, Ba(a,.la II 190,
P JIlI U, P3L'f 29 •
21,30 LealnS ewer den Islam - 23.00 Au, ·
bisc ho OhU ld.a hI l~ren - 23.10 VoortzeUlnj
n,n ZUI4·N'~ho klanken _ 11.10 der ltetJap1bespellni md zaJ'll - UJO 8 lul..
I{i\WRl!an·(oncen door Tho Bla~k tultl Wb ito \In"
,
.

ZO.'"

PABI S· COLONIALS
Zende r: TPA t 2-5,60
6,U VOllWled 6,60 COncert - 1.14
Nleu\V1 en Ikoersen - 8.0' Nle:u-w <SP!lanscll)
- 8.15 NleuW'3 (Portugeesch) - 8"25 Siul.

tins.
l U 5 Concert - 11.25 Nleu-ws en koersen
- 11.55 N r~u~ (Engelsch) - LUO Concert
- 13.10 NleuWSl ([).u tsch ) - 13.25 SIult!ng.

•

zender T PA Z 19.68 3L
I U 5 VoUtsl:ed - 18.30 Concert. ( re lay Ra~
dlo-Par1a) .... 19.15 Rws:.s<: he Juonlek over hU
r n nK h e I~ven - 19,30 Nteuw.s ( EI1it ~h ) ....
19,n Conctr\ (vtrvolt) ....%0.15 RadloJourne,al

•

• o .
te
18
., her1bon I~
M., PeKalooaan ItJ M ., 80eltabveml IIU M.,
~a ndOl! nll" . .a<W
M., en d e Atchljellendef'l
lJamtoer:1I (Y D C) 20 M . ZJ M. ( 1' .r.. P, en
:l9 M, ( t' r.1 N) , 80erabala I lY 0 B) 25 bt,
tUSi'C hen 8.00 - I U O en 31 M. ( Y 0 A) van
6.:10 - 8.00 e n 's avonds, Tandjong Prlok
l Y D A) 50 M. tU$$C nen (1.00 - U .3U en op
99 M, l'i D A) van 6.30 - 8.00 en '$ avolLlJ".
Nlrom Ood . en ;)lJddeo- Java.: Sol!ral)ala.
II 1~ M :I semara ni U<I M ., ~1a1alli Iii M ..
UjoltJa 1111 ~1 ., ~lO ISS M., 'r Jepoe 1$1 M,
lJ,n. V, : Buit ew ol, 1$8.t.s >,L, 5oekaboe.
w i 112.11 31.
1.ul l1, Bata.vla (O.) 143.01 M., a Ueen we-rlt..
dagen 8 !-if - IU en lS - 8 Uut.
VaD \ylnlen, Pelcalon, an: 91.1t )I:., Soe·
rabaja. 140 Mo, 8emar.ani 102.O'J M ., au·
s elan; 91.14 M., Madloen 101..n M.
Radio Uolvaat, BoerabaJa: 159.5 ~I,
" enaD" Z. H. J. t9.3 M ,
Kua,la 1.wnpur, Z. O. Z. t8.9'2 en HUll
I'b Uips· Kadlo, Eindhoven, elken Woens·
daga vond op 19.11 M .
1"Ittsbur, tU, S. A) tUlS M . vana! t UUl
30.
l '
Vo-Iktn bonduendet (Radio NatioN) 33.-11
en 31.2'1 ' M . re$p. Zondags 6.00 - 8.t~ eo
8.15 - IM~ uur. '
HouSkoD,. 31.49 M., lUO - 'U~.
Rio de JUl.elro ( Brazll!lU 31.58 M. ~ .30 8.16 UUt (On ~lm6 t lj ) .
"Iel bowne . (AustraHiU 31.55 M . Woens·
dai, Donderdag, VrUdn, ~a t,rdas 11.30 19j() u\U', •
Rome, 31.13 :.-I. en 25.• ~f. resp. Zondal
}[aanda" Woensdai, Vt\ldai vana r 8.30 8.00 uu r en da gellJk.s 2O.U - 22.015: 8 SO
1.30 Uut,
.
B;\lIlkok 15.71 M. Ma andags van 20.30 22,00.
.
,
.
31adrld 20.43 M. US - 8.30 uur Zond.,
1.30 - 3.30 Uut.
RU7.ss«lede (Be lile) 29.0t M. 2.00 - 11.30
uur,
vatluan'da4 19.8' M. 23.00 .... 23.10 uu r,
Bu da pest : ZOOdafP van 21.30 tot. 23.30
op 19.62 meter. Maa nd ap 6.30 tot 1.30 (,p

n .aa me.tor,

Sa',oll 36.00 M, Ui,30 - Zl.OO.
I
Sln,apore 22S M. 19.1& - 20.15. Zondl1IS:
II." .... 11.45.

Male/sehe Zellllers
Nlrom Bandoen&'; 103 meter -.NlrOfO
II: 9S meter - Nlrom SelQlfllDi' I
III m«ter - Nlrom DJo.J~ I 131 meter Vadem, D JokJ~: 87.91 meter - Vtrt. B6u.
doePI r 1(T~ 3 meter - Srl·n uder SoIQ'
03080 mettr.
, ~ ... . _ _., _ _
S~rab:ajJo

•

